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Жер 
мақсатты 

 пайдаланылуы 
тиіс

Аудандық жер 
комиссиясының жаңа жылдағы 

алғашқы отырысында 
бірқатар мәселелер қаралды. 

Комиссия төрағасы Арман 
Мұқанов күн тәртібіндегі 

мәселелердің маңыздылығына 
тоқталды. 

Бейнежазба құралының 
көмегімен жазылып, ашық дауыс 
беру арқылы қабылданған ко-
миссия шешімі бойынша Сарқан 
қаласы, М. Тынышбаев көшесі 
№ 6 А мекен-жайда орналасқан 
жер учаскесін «Алматы облыстық 
құрылыс басқармасы» мемлекеттік 
мекемесіне Жастар орталығының 
құрылысын жүргізу  және оған 
қызмет көрсету үшін тұрақты 
пайдалану құқығымен беру тура-
лы, Сарқан қаласы, Абай көшесі 
№ 76 мекен-жайда орналасқан 
жер учаскесін «Сарқан қаласы 
әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесіне спорт алаңына 
қызмет көрсету үшін берілген 
жеріне қосымша жер қосып 
тұрақты пайдалану құқығымен 
беру туралы, «Azia Gold» ЖШС-
не қарасты Қарауылтөбе ауылы, 
Бейбітшілік көшесі № 9 мекен-
жайда орналасқан ғимаратқа 
қызмет көрсету үшін берілген жер 
учаскесінің пішінін өзгерту  туралы 
мәселелер оң шешімін тапты.

Өз тілшіміз.

Күн тәртібіндегі бірінші 
мәселе бойынша сөз 
алған Садуақас Садықов 
денсаулығына байланы-
сты төраға лауазымынан 
босатуын өтініп, қоғамдық 
кеңес төрағасының лауазы-
мына кеңес мүшесі Қадыр 
Абдрахмановтың канди-
датурасын ұсынды. Кеңес 
мүшелері ұсынысты қолдап, 
бір ауыздан дауыс берді. Күн 
тәртібіндегі келесі мәселе 
бойынша аудан әкімі Талғат 
Қайнарбековтың баяндамасы 
тыңдалып,  аудандық арда-
герлер ұйымының төрағасы 
Қадыл Жанасбеков әкім 
есебіне оң баға берді.     «Ка-

Қоғамдық кеңестің көкжиегі кең
Аудандық қоғамдық кеңестің кезекті 15-ші 

отырысында  аудандық қоғамдық кеңестің 
төрағасын сайлау,  Сарқан ауданының 

әкімі Талғат Қайнарбековтың «2020 
жылғы әлеуметтік – экономикалық даму 

қорытындылары және 2021 жылдың жоспар-
лары туралы» қорытынды есебі және аудан 

тұрғындарына көрсетілген мемлекеттік 
қызметтер сапасын арттыру, қадағалау бойын-

ша 2020 жылы атқарылған жұмыстары, аудандық 
қоғамдық кеңестің 2021 жылға арналған жұмыс 

жоспарын бекіту бойынша көкейкесті мәселелер 
қаралды.

натжан және К» ЖШС-нің ди-
ректоры Жәлел Сасанбаев 
Алмалы ауылындағы Сәтпаев 
көшесі тұрғындарынан су 
құбыры  бойынша түскен 
өтінішті ортаға салып, Сарқан 
қаласындағы Төлебаев көше-
сінің жабындысын ауысты-
ру туралы аудан әкіміне 
ұсыныс жасады. Кеңес 
төрағасы Қадыр Абдрахма-
нов  аудан әкімінен жайылым 
мәселесіне көңіл аударуын 
сұрады. 

Отырыста аудан бас-
шысының қорытынды есебіне 
оң баға беріліп, Сарқан 
аудандық мәслихатының 
және аудандық қоғамдық 
кеңестің 2020 жылы атқарған 
жұмыстары мақұлданды. 
Қоғамдық кеңес мүшесі 
Бейсенбай Разбеков 
кеңес мүшелерін  жұмыс 
жоспарының жобасымен та-
ныстырып, қоғамдық кеңестің 
2021 жылға арналған жұмыс 
жоспары бекітілді. 

Аудан аумағындағы «Теректі» тау шаңғы базасы өз жұмысын 
жалғастыруда. 

2018 жылы ашылған шаңғы базасы жыл сайын тау спортын сүйетін 
жандарға таптырмайтын сүйікті орынға  айналды. Қысқы туризімді дамыту 
мақсатында ашылған базада ұзындығы 737 метр болатын шаңғы тебу жолы, 
170 метр болатын тюбинг сырғанақ төбелер және биылғы жылы ашылған мұз 
айдын да бар. 

- Өткен жылдың 16 желтоқсан Тәуелсіздік мерекесі күні қарсаңында 
ашылдық. Аудан тұрғындарының басым бөлігі демалыс күндері көп келеді. 
Біздің базаға кіру тегін. Бүгінгі күні демалыс аймағында 10-нан аса шаңғы, 3 
сноуборд, 20-ға жуық үрлемелі балондар бар. Жоспарымызда қонақ үй, ас-
хана, балық аулайтын аймақ ашу бар,- дейді шаңғы базасының директоры 
Ержан Амантайұлы. 

Жеке кәсіпкердің айтуынша шаңғы базасы Теректі өзенінің жағалауында 
орналасқандықтан жаз мезгілінде суға шомылуға арналған бассейн салу-
ды жобалап отырған көрінеді. Қысқы демалыс орны бүгінгі таңда 3 адамды 
тұрақты жұмыспен қамтып отыр. 

Сондай-ақ, шаңғымен, баллонмен және конькимен сырғанау құны басқа 
демалыс аймақтарына қарағанда әлде қайда төмен. Сондықтан да тау шаңғы 
базасына желтоқсан айынан бері 300-ден аса аудан тұрғындарының келуі 
жұртшылықтың қысқы демалысын тиімді өткізуге деген ынта -ықыласының 
айғағы.  

Сарқан - Ақпарат. 

Кезінде "Өз еліме қызмет етсем"деген 
мақсатпен Атбасар округінің аға сұлтандығына 
сайлануға үміткер болған оқымысты Шоқанның 
жолын парақорлар кесіпті.Ақша жинап,жедел 
Омбыға жіберген бәсекелесінің сайлауда жұлдызы 
жанады,жерлестеріне заң жүзінде қолдау көрсеткісі 
келген жас ғалымның жігері жасиды. "Облысты 
төңіректеген және приказда отырған бұл мырза-
лар менің сайлануыма түгел қарсы шықты. Оның 
себебін өзің де білесің. Облыстағы чиновниктер аға 

Сүйексіңді дерт

Міржақып Дулатов қазақтың қамын ойлап 
жазған көсемсөздерінің бірінде депутат елге пай-
далы болуы керек депті.

"Пайдалы адамдар қандай болады?Ақжүрек 
таза болса.Жұртты иә сатып,иә алдап кетпейтін 
болса.Халық үшін ерінбей қызмет етерлік, екіталай 
жерде жанын қиярлық ержүректі болса. Білімді, 
шешен, көсем, оқыған болса. Халықтың қалпына, 
салтына, тұрмысына жете таныс болса. Міне, де-

сұлтаннан алатын мың-мыңдаған ақшасынан 
айырылатын болды. Ал енді приказдағылар мен 
сұлтан болсам қайыр сұрап қаңғырып кететін 
болды,- деп жазады ол 1862 жылғы 15 қазанда 
досы Ф.Достаевскийге. 

Сүйексіңді дерттен қалай арыламыз? Қауіпті 
құбылысқа тоқтам сала аламыз ба? Бұл- бүгінгі 
күннің сан жылдарға созылып келе жатқан сауа-
лы.

Жақсылардан қалған сөз

путат болуға осындай адамдар лайық. Бұл сы-
патты адамдар біздің қазақта қанша, көп пе" 
дейді қайраткер "Учредительное собрание" 
мақаласында.

Алаш ардақтысының бұл ойының көпшілік 
пікірімен үндестігін ешкім жоққа шығара алмай-
ды.

Жомарт ИГІМАН.

Əлеуметтік желілерде жаңадан сайланған мәжіліс депутаттары туралы 
артық-кем пікірлер қозыдай жамырап кетті. Біреу біліп айтады,енді бірі тіліп 
айтады,көпшілігі көшке еріп күліп айтады. Бұл жайында жақсылардан қандай сөз 
қалды екен?

Бағзыдан адамзатқа сүйексіңді болып келе жатқан дерт-парақорлық, 
жемқорлық, құлқынқұмарлық . Билік тізгінін ұстағандарға әділетсіздіктен 

араша тілегендер,әділдік іздегендер жиі шағымданданған.Төменгінің ашу-
ызасын жүре тыңдағандардан мезі болғандар ортаға делдал салған,жемсауын 
толтырған.Сондықтан бабаларымыз "Ұлыққа бара бергенше пара бер"деп 
кейінгілерге лұғат қалдырса керек.

Шаңғы базасы шақырады
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1. Осы  Сарқан  ауданында әлеуметтік 
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың же-
келеген санаттарының тізбесін айқындаудың 
қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару 
туралы» Заңының 6-бабының 2-3 тармағына, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
21 мамырдағы      № 504 «Әлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің 
және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі – 
Үлгілік қағидалар) қаулысына сәйкес әзірленді 
және Сарқан ауданында әлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің 
және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың тәртібін 
белгілейді.

1-тарау. Жалпы ережелер
 2. Осы  қағидаларда  пайдаланылатын  

негізгі  терминдер  мен        ұғымдар:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі – 
уәкілетті ұйым) – Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді, 
табиғи монополиялар субъектілерінің 
желілеріне қосуға арналған техникалық 
шарттарды беру жөніндегі қызметтерді және 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
қызметтерін көрсету, «бір терезе» қағидаты 
бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи 
монополиялар субъектілерінің желілеріне 
қосуға арналған техникалық шарттарды беру 
жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сек-
тор субъектілерінің қызметтерін көрсетуге 
өтініштер қабылдау және көрсетілетін 
қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру 
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай – ақ 
электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер 
көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша 
құрылған, орналасқан жері бойынша жыл-
жымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

2) атаулы күндер – жалпыхалықтық тарихи, 
рухани, мәдени маңызы бар және Қазақстан 
Республикасы тарихының барысына ықпал ет-
кен оқиғалар;

3) арнайы комиссия – өмірлік қиын 
жағдайдың туындауына байланысты 
әлеуметтік көмек көрсетуге үміткер адамның 
(отбасының) өтінішін қарау бойынша Сарқан  
ауданы әкімдігінің қаулысымен құрылатын ко-
миссия;

4) ең төмен күнкөріс деңгейі – Алматы 
облысының статистикалық органы есептейтін 
мөлшері бойынша ең төмен тұтыну себетінің 
құнына тең, бір адамға қажетті ең төмен 
ақшалай кіріс;

5) мереке күндері – Қазақстан 
Республикасының ұлттық және мемлекеттік 
мереке күндері;

6) отбасының (азаматтың) жан басына 
шаққандағы орташа табысы – отбасының 
жиынтық табысының айына отбасының әрбір 
мүшесіне келетін үлесі;

7) өмірдегі қиын жағдай – азаматтың 
тыныс-тіршілігін объективті түрде бұзатын, ол 
өз бетінше еңсере алмайтын ахуал;

 8) уәкілетті орган – «Сарқан ауданының 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі;

9) учаскелік комиссия – әлеуметтік 
көмек алуға өтініш білдірген адамдардың 
(отбасылардың) материалдық жағдайына 
тексеру жүргізу және қорытындылар дайын-
дау үшін тиісті әкімшілік – аумақтық бірлік 

Сарқан ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы

әкімдерінің шешімімен құрылатын комиссия;
10) шекті шама – әлеуметтік көмектің 

бекітілген ең жоғары мөлшері.
 3. Осы қағидалар Сарқан ауданының 

аумағында тұрақты тұратын тұлғаларға тара-
тылады.

4. Осы қағидалардың мақсаттары үшін 
әлеуметтік көмек ретінде жергілікті атқарушы 
органмен мұқтаж азаматтардың жекелеген са-
наттарына (бұдан әрі – алушылар) өмірлік қиын 
жағдай туындаған жағдайда, сондай-ақ атаулы 
күндер мен мереке күндеріне ақшалай немесе 
заттай нысанда көрсететін көмек түсініледі.

5.«Қазақстан Республикасында мүгедек-
тердi әлеуметтiк қорғау туралы» 2005 
жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 16-бабында және «Ардагерлер ту-
ралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 1 
тармағының 2) тармақшасында, 11-бабының 
1-тармағының 2) тармақшасында, 12-бабының 
1-тармағының 2) тармақшасында, 13-бабының 
2) тармақшасында көрсетілген адамдарға 
әлеуметтік көмек осы қағидаларда көзделген 
тәртіппен көрсетіледі.

6. Әлеуметтiк көмек бiр рет және (не-
месе) мерзiмдi (ай сайын, тоқсан сайын, 
жартыжылдықта 1 рет) көрсетiледi.

7. Әлеуметтік көмек көрсету үшін атаулы 
күндер мен мереке күндерiнiң тiзбесі:

1) 15 ақпан – Ауғанстан Демократиялық 
Республикасынан Кеңес әскерлерінің шектеулі 
контингентінің шығарылған күні;

2) 26 сәуір – Чернобыль атом 
электрстанциясының апаттарын жоюды еске 
алу күні;

3) 9 мамыр – Жеңіс күні;
4) 29 тамыз – Семей ядролық сынақ 

полигонының жабылған күні;
2-тарау. Әлеуметтік көмек алушы-

лар санаттарының тізбесін айқындау 
және әлеуметтік көмектің мөлшерлерін 
белгілеу тәртібі

8. Алушылар санаттарының тізбесін, 
әлеуметтік көмектің шекті мөлшерлерін, табиғи 
зілзаланың немесе өрттің салдарынан өмірлік 
қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік 
көмекке өтініш білдіру мерзімдерін жергілікті 
атқарушы орган белгілейді және жергілікті 
өкілді органдардың шешімдерімен бекітіледі.

9. Мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының келесі тізбесі айқындалсын:

1) Ұлы Отан соғысының ардагерлері;
2) басқа мемлекеттердiң аумағындағы 

ұрыс қимылдарының ардагерлері;
3) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 

соғысының ардагерлеріне теңестірілген 
ардагерлері;

4) Семей ядролық сынақ полигонындағы 
ядролық сынақтардың салдарынан зардап 
шеккен азаматтар (отбасылар);

5) әлеуметтік мәні бар аурулармен ауыра-
тын азаматтар;

6) адамның иммунитет тапшылығы вирусы 
(АИВ) тудыратын аурумен ауыратын балалар;

7) әлеуметтік көмек тағайындауға жүгінген, 
жан басына шаққандағы орташа табысы 
өтініш жасалған тоқсанның алдындағы об-
лыс бойынша белгіленген ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің шамасынан аспайтын, отбасы 
құрамында Қазақстан Республикасының 
жоғары, техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
күндізгі бөлімдерінде оқитын балалары бар 
аз қамтылған отбасылар, табыстарын есепке 
алмай Қазақстан Республикасының жоғары, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарының күндізгі бөлімдерінде 
оқитын жетім балалар және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар;

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ
ЖОБА

 Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 2-3 тармағына, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек 
көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес, Сарқан  аудандық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қоса беріліп отырған Сарқан ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың 
қағидалары бекітілсін.

 2. Сарқан  аудандық мәслихатының «Сарқан  ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 11 сәуірдегі  № 36-156 (Нормативтік 

құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4665 тіркелген, 2018 жылдың 03 мамы-
рында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған)шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мәслихатының «Депутаттар 
өкілеттігі, заңдылық, заң тәртібін сақтау, әлеуметтік саясат, жастар және қоғамдық ұйымдармен 
байланыс жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін. 

4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Лауазымы  Аты-жөні

Сарқан  аудандық мәслихатының 
2021 жылғы «___»__________ № ____ шешімімен бекітілген

Сарқан ауданында әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың қағидалары

8) табиғи зiлзаланың немесе өрттің салда-
рынан зардап шеккен азаматтар (отбасылар);

9) бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған;

10) пробация қызметінің есебінде тұрған 
адамдар;

11) жан басына шаққандағы орташа табысы 
облыс бойынша ең төмен күнкөріс деңгейінің 
жетпіс пайыздық қатынасынан аспайтын, 
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
тәрбиеленетін және оқытылатын балалары 
бар отбасылар.      

Бұл ретте азаматтарды өмiрлiк қиын 
жағдай туындаған кезде мұқтаждар санатына 
жатқызу үшiн мыналар:

1)Қазақстан Республикасының заң-
намасында көзделген негiздемелер;

2) табиғи зiлзаланың немесе өрттiң салда-
рынан азаматқа (отбасына) не оның мүлкiне 
зиян келтiру;

3) ең төмен күнкөрiс деңгейiне бір еселiк 
қатынаста шектен аспайтын жан басына 
шаққандағы орташа табыстың болуы негiздеме 
болып табылады.

10. Әлеуметтік көмек келесі азаматтарға 
(отбасыларға) табыстарын есепке алмай 
көрсетіледі):

1) әлеуметтік мәні бар аурулармен ауыра-
тын азаматтарды растайтын уәкілетті ұйымның 
тізімі негізінде әлеуметтік мәні бар аурулармен 
ауыратын азаматтарға ай сайын, бес айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде;

2) адамның иммунитет тапшылығы вирусы 
(АИВ) тудыратын аурумен ауыратын балаларға 
ай сайын, ең төменгі күнкөріс деңгейінің екі 
еселенген мөлшерінде;

3) Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
біржолғы, төртжүз айлық есептік көрсеткіш; 

4) «Ардагерлер туралы» 2020 жылғы 6 
мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 
күші қолданылатын басқа мемлекеттердің 
аумағындағы ұрыс қимылдарының 
ардагерлеріне, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне теңестірілген арда-
герлерге, басқа адамдарға жиырма алты айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде, біржолғы;

5) Семей ядролық сынақ полигонындағы 
ядролық сынақтардың салдарынан зардап 
шеккен азаматтар (отбасылар) жиырма алты 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, біржолғы;

6) Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 
коммуналдық қызметтер және телефон бай-
ланысы қызметтері үшін абоненттік ақы төлеу 
шығыстарын алушылардың жеке шоттары-
на ай сайын, үш айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде; 

11. Әлеуметтік көмек келесі азаматтарға 
(отбасыларға) табыстарын есепке ала отырып 
көрсетіледі):

1) әлеуметтік көмек тағайындауға жүгінген, 
жан басына шаққандағы орташа табысы 
өтініш жасалған тоқсанның алдындағы об-
лыс бойынша белгіленген ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің шамасынан аспайтын, отбасы 
құрамында Қазақстан Республикасының 
жоғары, техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
күндізгі бөлімдерінде оқитын балалары бар 
аз қамтылған отбасылар, табыстарын есепке 
алмай Қазақстан Республикасының жоғары, 
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарының күндізгі бөлімдерінде 
оқитын жетім балалар және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға бюджетте 
көзделген ағымдағы қаржы жылына арналған 
қаражат шегінде бес жүз айлық есептік 
көрсеткіш;

2) табиғи зілзаланың немесе өрттің 
салдарынан зардап шеккен азаматтарға 
(отбасыларға) өмірлік қиын жағдай 

туындағаннан кейін үш айдан кешіктірмей 
біржолғы, екі жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде;

3) босату туралы анықтама беру бойын-
ша бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған адамдарға біржолғы он бес айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде;

4) пробация қызметінің есебінде тұрған 
адамдарға есепке алу туралы анықтаманы 
ұсыну бойынша он бес айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде біржолғы;

5) өмірлік қиын жағдайға тап болған та-
бысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен 
азаматтарға (отбасыларға) он бес айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде бір рет көрсетіледі.

6) жан басына шаққандағы орташа табысы 
облыс бойынша ең төмен күнкөріс деңгейіне 
еселік қатынаста жетпіс пайыздық шектен 
аспайтын, балалары мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарында тәрбиеленетін және оқитын 
отбасыларға бес айлық есептік көрсеткіш 
мөлщерінде. 

12. Алушылардың жекелеген санаттары 
үшiн атаулы күндер мен мереке күндерiне 
әлеуметтiк көмектiң мөлшерi Алматы 
облысының жергілікті атқарушы органының 
келiсiмi бойынша бiрыңғай мөлшерде 
белгiленеді.

13. Әрбiр жекелеген жағдайда көрсетiлетiн 
әлеуметтiк көмек мөлшерiн арнайы комис-
сия айқындайды және оны әлеуметтiк көмек 
көрсету қажеттiлiгi туралы қорытындыда 
көрсетедi.

3-тарау. Әлеуметтік көмек көрсету 
тәртібі

14. Атаулы күндер мен мереке күндеріне 
әлеуметтік көмек алушылардан өтініштер 
талап етілмей уәкілетті ұйымның не өзге де 
ұйымдардың ұсынымы бойынша жергілікті 
атқарушы орган бекітетін тізім бойынша 
көрсетіледі.

15. Әлеуметтік көмек көрсету тәртібі Үлгілік 
қағидаларға сәйкес анықталады.

16. Салыстырып тексеру үшін құжаттардың 
түпнұсқалары ұсынылады, содан кейін 
құжаттардың төлнұсқалары өтініш берушіге 
қайтарылады.

17. Әлеуметтік көмек екінші деңгейдегі 
банктер немесе тиісті банктік операциялар 
жасауға лицензиялары бар ұйымдар арқылы 
адамдардың (отбасылардың) шоттарына ауда-
ру арқылы жүзеге асырылады.

18. Әлеуметтік көмек ұсынуға шығыстарды 
қаржыландыру Сарқан ауданының бюджетінде 
көзделген ағымдағы қаржы жылына арналған 
қаражат шегінде жүзеге асырылады.

4-тарау. Көрсетілетін әлеуметтік 
көмекті тоқтату және қайтару үшін 
негіздер

19. Әлеуметтік көмек:
1) алушы қайтыс болған;
2) алушы Сарқан  ауданының шегінен тыс 

тұрақты тұруға кеткен;
3) алушыны мемлекеттік медициналық-

әлеуметтік мекемелерге тұруға жіберген;
4) алушы ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі 

анықталған жағдайларда тоқтатылады.
Әлеуметтік көмекті төлеу көрсетілген 

жағдайлар туындаған айдан бастап 
тоқтатылады.

20. Артық төленген сомалар ерікті немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген өзгеше тәртіппен қайтаруға жата-
ды.

5-тарау. Қорытынды ереже
21. Әлеуметтік көмек көрсету мониторингі 

мен есепке алуды уәкілетті орган "Е-собес" 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің 
дерекқорын пайдалана отырып жүргізеді.

RESMI
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Ағымдағы жылдың 16 мен 22 қаңтар аралығында жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асы-
ратын көлікте апаттылықтың алдын алу және қауіпсіздік деңгейін арттыру мақсатында «Авто-
бус» республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Аталған іс-шара жол қозғалысы 
ережелеріндегі құқықбұзушылықтарды, автобустарды пайдалануға және жолаушыларды 
тасымалдауға байланысты жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы нормативтік 
кұқықтық актілердің талаптарын алдын алуға және жолын кесуге бағытталды.

Шараның басты мақсаты - қоғамдық көліктердің қатысуымен болатын апатты жағдайлардың алдын-
алу, автобустардың техникалық стандартқа сай жабдықтарын тексеру және жол қозғалысындағы 
бақылауды күшейту болды.

Қ. БЕДЕЛБАЕВ,
Алматы облысы ПД-нің ЖППР взвод командирі м.а., 

полиция капитаны. 

Бруцеллез (brucellosis)- хроническая 
инфекционная болезнь животных и челове-
ка. У многих животных проявляется абор-
тами и задержанием последа, орхитами, 
рождением нежизнеспособного молодняка 
и бесплодием.  В связи с социальной опас-
ностью бруцеллез включен в список опас-
ных болезней.  Восприимчивы многие виды 
диких и домашних животных. Чаще заболе-
вает крупный рогатый скот,мелкий рогатый 
скот, свиньи, реже- лошади и верблюды. К 
бруцеллезу восприимчив человек.  

Источник возбудителя инфекции- боль-
ные животные. Возбудитель выделяется из 
организма с абортированным плодом, око-
лоплодными водами, истечениями из поло-
вых органов, с молоком, спермой, мочой и 
калом. Факторами передачи являются кон-
таминированные объекты внешней среды, 
акушерские итнструменты, продукции и сы-
рье животного происхождения, инвентарь 
и одежда.  Заражение происходит али-
ментарным и половым путем, через кожу и 
слизистые оболочки, трансмиссивно (через 
укусы клещей и кровососущих насекомых).  

Диагностика. Для установления диа-
гноза на бруцеллез применяют эпизоото-
логический, клинический, серологический, 
бактериологический методы (с постанов-
кой биопробы) и ПЦР.  При проведении 
диагностических исследований животных 
на бруцеллез применяют серологические 
тесты, официально рекомендованные Все-
мирной организацией здоровья животных 
(далее – МЭБ): реакцию связывания ком-
племента или реакцию длительного связы-
вания комплимента – СҒ (РСК/РДСК), тест 
с забуферным антигеном Бруцелла – ВВАТ 
(ПРА/РБП), иммуноферментный анализ – 
Elisa (ИФА) и флуоресцентной поляриза-
ции – FРА (ФПА). Для определения статуса 
стада (отары) по бруцеллезу применяются 
бактериологический метод (с постановкой 
биопробы) или ПЦР. 

Опасность для человека. Человек за-
ражается бруцеллезом при употреблении 
сырого молока от больных животных и 
приготовленных из него молочных про-
дуктов (сыр,масло,творог,брынза), а также 
недостаточно проваренного и прожарен-
ного мяса. Заражение может произойти и 
на производстве, связанном с обработкой 

Бруцеллез опасен для животных и человека!
кожи и шерсти, а также при уходе за больными 
животными и через предметы, зараженные их 
выделениями (например при использовании 
навоза от больных животных на приусадебных 
участках). 

Профилактика заболевания у животных.  
Выполнение ветеринарно-санитарных и зоо-
гигиенических правил по кормлению, содер-
жанию, использованию животных и уходу за 
ними. Согласование ввоза животных в хозяй-
ство и исследование их в период карантина.  

Вакцина против бруцеллеза должна быть 
зарегистрирована в Республике Казахстан или 
в государствах-членах Евразийского Экономи-
ческого союза, и находится в списке рекомен-
дованных Всемирной организацией здоровья 
животных, опубликованных на сайте www.oie.
int.

Выбор вакцины против бруцеллеза осу-
ществляется владельцами животных. При 
этом, владелец животных извещает ветери-
нарного врача МИО о проведении вакцинации 
не менее, чем за 7 календарных дней до нача-
ла вакцинации животных, а также о выбранной 
вакцине против бруцеллеза и методе ее при-
менения. 

Плановые серологические исследования 
животных, подвергавшихся вакцинации (им-
мунизации) против бруцеллеза, исследуют в 
порядке и сроки, предусмотренные наставле-
ниями по применению вакцин.

В благополучных пунктах, эпизоотологиче-
ских единицах в плановом порядке диагности-
ческому исследованию подвергают:

1) крупный рогатый скот:  все поголовье 
начиная с 12 месячного возраста – двухкратно 
(весной и осенью); маточное поголовье – двух-
кратно (весной и осенью). При этом, одно из 
диагностических исследований проводятся в 
период с 14 по 21 календарный день после от-
ела (считается как весеннее диагностическое 
исследование – при исследовании в период 
с января по июнь; осеннее диагностическое 
исследование - при исследовании в период с 
июля по декабрь); быки-производители старше 
24 месяцев, направляемые на убой - дополни-
тельно перед убоем, за исключением случаев, 
когда эти животные подвергались плановым 
диагностическим исследованиям не позднее 
15-20 календарных дней до их убоя;

2) мелкий рогатый скот (овцы и козы): все 
поголовье начиная с 12 месячного возрас-
та – двухкратно (весной и осенью); маточное 
поголовье – двукратно (весной и осенью). При 
этом, одно из диагностических исследований 
проводятся в период с 1 по 2 месяцы после 
окота (считается как весеннее диагностиче-
ское исследование – при исследовании в пери-
од с января по июнь; осеннее диагностическое 
исследование - при исследовании в период с 
июля по декабрь);

Профилактика заболевания у людей. Не 
использовать в пищу сырое молоко, молочные 
продукты, мясо, не прошедшее полную терми-
ческую обработку. 

Владельцы животных обязаны предостав-
лять их специалистам в области ветеринарии 
для проведения обязательных противоэпи-
зоотических мероприятий. В случае аборта, 
преждевременных родов, задержания после-
да или при появлении у животных признаков, 
вызывающих подозрение на бруцеллез, таких 
животных необходимо изолировать от общего 
стада и сообщить специалистам в области ве-
теринарии по месту жительства.  

Изъятие и возмещение. Животные, продук-
ция и сырье животного происхождения, пред-
ставляющие опасность для здоровья живот-
ных и человека, в зависимости от степени их 
опасности подлежат обязательному изъятию и 
уничтожению либо обязательному обезврежи-
ванию (обеззараживанию) и переработке без 
изъятия в порядке, утвержденном уполномо-
ченным органом. 

Условием возмещения владельцам стои-
мости изымаемых и уничтожаемых больных 
животных, продукции и сырья животного проис-
хождения либо обезвреженных (обеззаражен-
ных) и переработанных без изъятия животных, 
продукции и сырья животного происхождения 
является наличие у больных животных особо 
опасных болезней, включенных в перечни, а 
также соблюдение физическими и юридиче-
скими лицами требований, установленных ста-
тьей 25 Закона. 

В соответствии  с п 4 статьи 30 Закона РК 
«О ветеринарии» физические и юридические 
лица в порядке и на условиях, определяемых 
уполномоченным органом, имеют право на 
возмещение стоимости:

1) изымаемых и уничтожаемых больных 
животных, продукции и сырья животного 
происхождения, представляющих опасность 
для здоровья животных и человека;

2) обезвреженных (обеззараженных) и 
переработанных без изъятия животных, про-
дукции и сырья животного происхождения, 
представляющих опасность для здоровья 
животных и человека. 

Возмещение среднемесячной рыночной 
стоимости при обязательном обезврежива-
нии (обеззараживании) и переработке без 
изъятия животных, продукции и сырья жи-
вотного происхождения, представляющих 
опасность для здоровья животных и чело-
века осуществляется из расчета за одну го-
лову животного и за один килограмм (литр, 
десяток) продукции и сырья животного про-
исхождения за счет местного бюджета в раз-
мере 30 % от среднемесячной рыночной сто-
имости, а остальная часть среднемесячной 
рыночной стоимости (70 %) выплачивается 
организацией по переработке продукции и 
сырья животного происхождения.

При обнаружении животных, продукции и 
сырья животного происхождения, представ-
ляющих опасность для здоровья животных 
и человека, государственный ветеринарно-
санитарный инспектор соответствующей 
территории выдает соответствующее пред-
писание по их обезвреживанию (обеззара-
живанию), переработке и/или о проведении 
санитарной очистки, санитарного убоя жи-
вотных в соответствии с приказом Мини-
стра сельского хозяйства Республики Казах-
стан от 22 июля 2013 года № 16-07/333 "Об 
утверждении форм предписаний, Правил их 
составления и выдачи" (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов № 8662). 

В случае неисполнения нормативных 
правовых актов в области ветеринарии 
применяются соответствующие меры в со-
ответствии со статьей 703,406  Кодекса Ре-
спублики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об 
административных правонарушениях». 

Индира ХОДЖАЙБЕКОВА,
государственный ветеринарно-

санитарный инспектор Сарканской 
районной территориальной инспекции 

КВКиН МСХ РК.

19 января 2021 года на площадке Региональ-
ной службы коммуникаций Алматинской области  
руководитель Антикоррупционной службы по Ал-
матинской области Ернар Макажанов провел бри-
финг на тему: «Итоги реализации проекта «Ин-
терактивная карта открытых бюджетов» в 2020 
году».

Как отметил в ходе брифинга руководитель 
Антикоррупционной службы: «Интерактивная 
карта отражает инициативы Елбасы и главы го-
сударства, которые направлены на обеспечение 
прозрачности и повышения уровня доступа к ин-
формации. Карта раскрывает полный доступ к 
бюджетным средствам социально-значимых объ-
ектов». 

Наряду с этим, Ернар Макажанов обозначил, 
что основной целью проекта «Интерактивная кар-
та открытых бюджетов» является снижение кор-
рупционных рисков в процедуре расходования 
бюджетных средств путем осуществления обще-
ственного контроля. Между тем, данный проект 
направлен на обеспечение прозрачности в дея-
тельности государственных органов, а также на-
правлен на обеспечение доступности информа-
ции о выделенных бюджетных средствах.

В рамках бриифнга руководителем Анти-
коррупционной службы по Алматинской области 
было отмечено, что Департаментом в 2020 году на 
интерактивной карте открытых бюджетов по обе-
спечено публикации бюджетов на общую сумму 
935,1 млр. тенге, 1740 государственными органи-

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ОТКРЫТЫХ 

БЮДЖЕТОВ» В 2020 ГОДУ 
ПО АЛМАТИНСКОЙ  ОБЛАСТИ»

зациями. 
Кроме того, в 2020 году в целях  популя-

ризации проекта было отсняты   видеоролики, 
проведены рабочие встречи с координаторами 
бюджетных программ по повышению финансо-
вой грамотности проведено более 150 прямых 
эфиров, а также проведены брифинги с участи-
ем акима Алматинской области, рабочие встре-
чи с участием курирующего заместителя акима 
области, членами СМГ. 

В целях повышения правовой грамотности 
координаторов проекта посредством програм-
мы ZOOM были проведены онлайн-тренинги по 
разъяснению проекта «Интерактивной карты от-
крытых бюджетов «Publicbudget.kz».  

Кроме того, посредством «Интерактивной 
карты» Департаментом проведен мониторинг 
государственных закупок государственных 
учреждений  за 2020 год. В результате данной 
работы бюджет области сэкономлен на сумму 
383 млн. тенге. 

В целом, как отметил Ернар Макажанов: 
работа в данном направлении Департаментом 
проводится на постоянной основе и впервую 
очередь нацелена на то, чтобы  государствен-
ные органы правильно планировали государ-
ственный бюджет и  эффективно его использо-
вали.

Управление превенции и
 добропорядочности ДАПК по 

Алматинской области.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі МӘМС жүйесіне 
қатысу мәртебесіне қарамастан барлық азаматтарға көрсетіледі, ТМККК 
пакеті бойынша медииналық қызметтерді ұсынудан бас тартылмауы тиіс.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында қазақстандықтар қандай тегін 
медициналық көмекке сене алатынын түсіндірді.

«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі сақтандырылған мәртебесінің 
болуына қарамастан, барлығына ұсынылады. Медициналық сақтандыру қорына 
медициналық сақтандыруларының болмауына байланысты оларға медициналық көмек 
көрсетуден бас тарту жағдайлары туралы пациенттердің шағымдары жиілеп кетті. Бұл 
ретте ТМККК-ге кіретін медициналық көмек оған мұқтаж кез келген пациентке тегін және 
кедергісіз көрсетілуі тиіс екенін атап өткен жөн», – деп ӘМСҚ Алматы облысы бойынша 
филиалының орынбасары Қ. Құрмалиева нақтылады.

Мемлекет бұрынғыдай халықты базалық медициналық қызметтердің қажетті 
пакетімен қамтамасыз етеді:

- ЖЕДЕЛ ЖӘНЕ ШҰҒЫЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК (қажет болған жағдайда ауруханаға 
жатқызу);

- ЕМХАНАЛАРДА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (терапевтпен, оның ішінде әлеуметтік маңызы 
бар және созылмалы аурулары бар тар мамандардан қабылдау және консультация беру, 
зертханалық қызметтер, диагностика, емдеу, вакцинация, скринингтер, 1 жасқа дейінгі 
балаларды патронаждау, жүктілікті жүргізу);

- ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ЕМДЕУ: әлеуметтік маңызы бар ауруларда (туберку-
лез, АИТВ, психикалық бұзылулар, қатерлі ісіктер); негізгі созылмалы аурулар (диа-
бет, артериялық гипертензия, вирустық гепатит, ревматоидты артрит және т.б.); 
айналадағылар үшін қауіпті жіті жұқпалы аурулар.

Сондай-ақ, белгілі бір аурулар мен жағдайлар бойынша диспансерлік есепте тұрған 
азаматтардың санаттары тегін негізде дәрі-дәрмек ала алады.

МӘМС пакетіндегі қызметтерге келетін болсақ, «ҚР Денсаулық және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы Кодексіне» сәйкес сақтандырылған азаматтарға медициналық 
көмектің келесі түрлері ұсынылады:

- амбулаториялық жағдайда мамандандырылған медициналық көмек: 
профилактикалық медициналық тексерулер; учаскелік дәрігердің жолдамасы бойынша 
тар бейінді дәрігерлердің қабылдауы және кеңес беруі;

созылмалы аурулары бар адамдарды бейінді мамандардың динамикалық 
бақылауы; жоспарлы түрде жүкті әйелдерге және 18 жасқа дейінгі балаларға, сондай 
– ақ шұғыл түрде-18 жасқа дейінгі балаларға, жүкті әйелдерге, ҰОС қатысушыларына, 
мүгедектерге, көп балалы аналарға, АӘК алушыларға (атаулы әлеуметтік көмек), зей-
неткерлерге, инфекциялық және әлеуметтік мәні бар аурулармен ауыратын науқастарға 
стоматологиялық көмек көрсету;

диагностикалық қызметтер, оның ішінде зертханалық диагностика, УДЗ, рентген, КТ, 
МРТ;

- мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық, стационарлық 
медициналық көмек (үйдегі стационар, күндізгі стационар, тәуліктік стационар);

- медициналық оңалту.
Сонымен қатар, ӘМСҚ-да 15 әлеуметтік осал санаттағы 11 млн қазақстандық 

үшін мемлекет жарна төлейтінін еске салды. Осылайша, олар міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру пакетінде медициналық көмек алады.

«МӘМС пакетіндегі барлық қызметтер сақтандырылған пациентке учаскелік 
дәрігердің жолдамасы бойынша және тегін негізде көрсетіледі. Егер пациентке тіркелген 
емханасы оның болмауына байланысты қандай да бір қызмет көрсете алмаса, онда 
ол пациентті медициналық көмектің осы түріне бірлесіп орындау шарты жасалған 
медициналық ұйымға жіберуі тиіс», – деп ӘМСҚ Алматы облысы бойынша филиалының 
орынбасары Қ. Құрмалиева түсіндірді.

Ақылы негізде медициналық қызмет көрсетуден немесе жолдама беруден бас 
тартылған жағдайда азаматтарға Qoldau мобильді қосымшасы арқылы тәулік бойы 
өтініш қалдыру ұсынылады. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры пациенттердің 
құқықтарын қорғаушы ретінде шағымды қарап, қажетті шараларды қабылдайды. 

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
   КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

ТЕГІН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК ТУРАЛЫ 

Қауіпсіздік - басты назарда
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Бүгінде азан шақырылған есімді ауы-
стыру сәнге айналды. Жалпы, есім өзгертуді 
адам өміріндегі құбылысты бұрылыс деп 
санауға болады яғни тағдырды басқа арнаға 
бұру. Уақытысында дұрыс есім берілмесе не-
месе ұялу ыңғайсыздығы туындаса, есімін 
өзгерту ықтияры әрине дұрыс. Оның өзі қандай 
жағдайда, мәселен мұсылман балаға өз 
дәуірінде қандай да бір халыққа зұлымдығы 
өткен дінсіздің есімі білместікпен берілсе ғана 
есімді өзгерту міндет болып табылады. Ал, 
қазіргі қазақи есімдерді өзгерту, оны арабшаға 
ауыстыру не болмаса арабша тіркемелерді 
есімнің алды-артына тіркеу, болмаса шетел 
тіліне ыңғайлау құр ғана әурешілік. 

Ғасырлар бұрын қазақи дәстүрдегі атала-
рымыз балаға есім беруде екі нәрсеге тірелген. 
Мәселен, қай руға тиесілі екендігін білдіретін 
яғни Жалайыр болса, Жалайыри немесе Най-
мани, Қыпшақи деген тіркемелерді қосқан. 
Екіншісі туған жеріне қарай Түркістанды мекен-
десе Түркістани, Әль Фараби дегенді тіркеген. 
Бүгінде дәл осы «әл» мен «и» дегенді тіркеу 
жөнсіз. Себебі, бұл үлкен еңбек сіңірген, тарихқа 
есімдері ойылып жазылған әрі иман мен 
исламның туын көкке көтерген, өздері батыл, 
сүйектері асыл, сөздері ақыл, есіміне лайықты 
ғұмыр кешкен, атына заты сай, хат қалдырған 
аталарымыздың үрдісі. Ал, бүгінгі қазақи әдемі 
есімін қанағат тұтпаған еліктеушілер осы үрдісті 
жалғастыруға ең болмаса рухани дайын ба? 
Еліктемесін демеймін, еліктесін. Алайда, ис-
лами тұрғыда Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбардың 
көзін көрген яғни жанында бір күнін өткерген 
рухы мықты сахабаларға, үлкен табиғиндерге, 
тіпті пайғамбарға, одан бергі қазақтың небір-
небір ғұламаларына еліктегісі келсе, алдымен 
олардың өмірімен таныссын, сосын иманға 
келсін, одан кейін білімге ұмтылсын, қала берді 
мінезін түзесін, арасында ағайынмен тату бол-
сын, барынша қоғамға сыйымды болсын. Міне, 
сонда ғана бүгінгінің мүмін Ибраһимі, діндар 
Әбу Ханифасы, ғалым әл Фарабиі, ақын Ахмед 
Яссауиі, гуманист Абайы бола алады. Ал, «өзім 
білем», мен «өз еркімге» салынып, ұлылардың 
есімімен істейтіні күнә, айтатыны жаман сөз, 

● Дәстүр

Өзімізді өзегімізден 
теппейік

Балаға ат қою өмірде бір-ақ рет болатын ұлы рәсім әрі сүннет 
амалдың ең мүкәммәл берігі. Қазақ халқы бұл рәсімге аса құрметпен, бірақ 
сақтықпен қараған. Он ойланып, мың толғанып, бір ұйықтап, бір түс 
көріп, тіпті аянмен балаға нәм берген. Ат қоюда халқымыздың даналығы 
бірінші орында болған. Қазыққа байланған ат іспеттес, балаға арнаған 
есімге оның тағдырын, келешегін, болашағын байлаған. Әлбетте, ол 
дәуірдің ат қоюшы ата-әжелердің ақ баталы имани есімдері бүтін бір 
елге заң болған, қарсылықсыз бір ауыздан құптаған. Қазірде ол заңдылық 
артта қалып, ат қою рәсімі заманауи әке мен анаға өткен. Бөгдеге 
еліктеуден болар, есімінің мағынасын ел түгілі өздері де түсінбей жата-
ды.   

баратыны клуб, шығатыны зина болса, онда 
оның кім болғаны?

Есімнің тағдырға берер өзіндік пайдасы 
мен ықпалы бар. Сондығынан, бабалары-
мыз ұлылардың жолына салу үшін, ұрпағына 
кітапқа қарап пайғамбарлар есімін, тарихқа 
қарап батырлар, жыраулар, ақындар есімдерін 
ниеттеген. Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбардың өзі 
«Балаға ат қоюда мұқият болыңдар, көркем 
есім беріңдер» демеді ме? Бұл бекерден бекер 
емес! Керек десеңіз, есім зерттейтін антропо-
нимика ғылымы да осы ұлы сөзге сүйенеді. 
Адам есімі неғұрлым көркем болған сайын, 
адамның өзі де көрікті, өмірі де көңілді болады 
делінеді. 

Ел ішінде пайғамбарлар есімі балаға ауыр 
болады деген сәл қате ұғым бар. Негізінде, 
пайғамбарлар есімімен аталған балаға ұрсып, 
жекуде ата-анаға ауыр тимес үшін, шариғат 

тіркемені қарастырады. Мәселен, Ибраһим 
есіміне Абайды тіркеген. Осы тіркемемен 
біздің данышпан Абай атамыз әлі күнге жады-
мызда. Бұдан басқа, жәннетпен сүйіншіленген 
он сахабаның бірі Сағд ибн Әби Уаққастың 
есімін аталарымыз Сәдуақас деп ана 
тілімізге ыңғайлаған. Мұхаммедті Махамбет, 
Ибраһимді Ыбырахым, Хасан, Хусейнді Асан 
мен Үсен, Айшаны Қайша, Фатиманы Бәтима 
деп есімдеген. Негізінде, ат қоюда мен осы 
екі нұсқаны ұсынар едім. Ал, енді осындай 
тіркессіз балаға Мұхаммед есімі берілсе, Муха 
деп, Ибраһимді Ибо деп ойнап та, қалжыңсыз 
да қысқартуға болмайды. Жалпы, қазақ бо-
лып туылып, мұсылман болып қайтамын 
деген ниеттегілерге айтарым, жақсылап 
ұғыныңыздар, қазақы есімдеріңіз өздеріңізге 
Құдай берген құт, өйткені бұл өз қаныңыздан 
тараған өзек. Мұсылмандық есімде емес, 

жүректе, иманда, мінезде. Қазақтың көзден, 
сөзден, тілден қорғаныш есебінде аталған 
Қиқым, Итаяқ, Жаманбала, Сасықбай, тіпті 
Көтібар мен Майкөтендер де бұ дүниеден 
мұсылмандықтан жиренбей, иманмен өткен. 
Ендеше, өзімізді өзегімізден теппейікші ағайын!    

Нұрлан қажы БАЙЖІГІТҰЛЫ,
дінтанушы, имам. 

Аудандық қазынашылық басқармасының 2020 жылда атқарған 
жұмысының нәтижелері

Аудандық қазынашылық басқармасы бойынша 2020 жылы барлығы 47 мемлекеттік меке-
меге қызмет көрсетілді, оның ішінде республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мекеме 2, 
облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мекеме 5, аудан бюджетінен 25 мекеме, аудандық 
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджетінен 13 мекеме, сонымен қатар қосымша 
45 бюджеттен тыс (2 ақылы қызмет, 42 ақшаны уақытша орналастыру, 1 қайырымдылық көмек) 
есеп шот бойынша және 2 квазимемлекеттік сектор субъектілері. Жергілікті аудандық бюд-
жет 2020 жылдың кірісі 12626854,0 мың теңге, ауылдық бюджетінің шығыстары 840173,7 мың 
теңге, ал аудандық 11780040,3 мың теңге, ол орындалудың 99,9 пайызды құрайды.

Басқарма бойынша 2020 жылда барлығы 38168 құжат қабылданып, оның 36979 орын-
далып, 1189 құжат орындаусыз қайтарылды немесе қабылданған құжаттың 3,11% пайызын 
құрады.

2020 жылда аудандық қаржы, экономика бөлімдері, мемлекеттік мекемелердің жауапты 
орындаушылардың қатысуымен заңнамаларға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, 2020 
жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша 3 мәрте семинар-кеңес өткізілді. Со-
нымен қатар, әр тоқсанның қорытындысы бойынша қателер мен кемшіліктерді көп жіберген 
мемлекеттік мекемелердің басшылары және есепшілерімен жеке-жеке түсіндірме жұмыстары 
жүргізілді. Аудандағы мемлекеттік мекемелердің қазынашылық басқармасымен бірлесе 
атқарған жұмыстарына, жіберген кемшіліктеріне талдау жасалып, аудан әкіміне ақпарат жол-
данды.

2020 жылдың 1 қаңтарынан екінші кезеңмен аудан бойынша қалған 7 ауылдық округтарға 
дербес бюджет енгізілді. Осыған байланысты, барлық тиісті жұмыстар атқарылды.

Есепті жылы басқармада сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында 2018-2020 
жылдарға іс-шара жоспары әзірленіп, сол жоспардың негізінде заңнамалар талқыланып 7 
мақала жазылды, сонымен қатар қазынашылықтың оң имиджін көтеру үшін аудандық апталық 
газетінде 8 мақала жарияланды.

Аудандық қазынашылық басқармасы карантиндік іс-шараларға қарамастан, халқымыздың 
уақытылы еңбекақылары төленуіне, ауданымыздың қаржысын мақсатты да сапалы 
жұмсалуына, 4 деңгейдегі бюджетті уақытылы енгізіп игерілуіне аянбай қызмет етуде.

Г.ОРЫНОВА,
аудандық қазынашылық басқармасының  басшысы.

ЖЫЛ ЖЕМІСТІ АЯҚТАЛДЫ Ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілердің назарына!

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министірінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 4-4/305 
бұйрығына сәйкес «Тыңайтқыштардың құнын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) 
субсидияның бекітілген ережесі бойынша 7–тармақ 7) тармақшасында ауылшаруашылығы 
тауарын өндірушілерге жер пайдалану және (немесе) жеке меншік құқығында тиесілі ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің тыңайтылатын алқабына арналған алтыдан 
кем емес агрохимиялық көрсеткіш (қарашырык, су немесе тұз сүзіндісінің сутегі көрсеткіші (рН), 
нитраттық, жеңіл гидролиздендіргіш немесе сілтілі гидролиздендіргіш азот, фосфордың, калий 
мен күкірттің жылжымалы нысандарды) бойынша электрондық агрохимиялық картограмманы 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркеу деп көрсетілген.

Бұл тармақ ағымдағы жылы 1 қаңтар күнінен қолданысқа енгізілді. 
«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Сіздерге, қала және 

ауылдық округ әкімдерге, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге биылғы жылы субсидияланған 
минералды тыңайтқыштарға міндетті түрде агрохимиялық талдау болу керек екенін ескертеді. 

Минералды тыңайтқыштарды субсидиялаудың ережесі бойынша жерге тек акредитталған 
зертханалармен жүргізілген агрохимиялық талдаудың қортындысы ғана қабылданады.

Ауданымыз бойынша 2020 жылы Сарқан қаласы, Алмалы а/о, Амангелді а/о, Аманбөктер 
а/о, Бақалы а/о, Екіаша а/о, Шатырбай а/о жаңадан агрохимиялық талдау КазНИИ филиалымен 
жасалынды, талдаудың құжаттарын осы филиалдан ауылдық округ әкімшіліктердің электрондық 
пошталарға жіберіледі (КазНИИ филиалының өкілі Темірбаев Нұрлан Нұрғалымұлы 87027461414). 
Қалған басқа Қарабөгет а/о, Қойлық а/о, Лепсі а/о, Көктерек а/о, Қарашыған а/о-де агрохимиялық 
талдау 2016-2017 жылдары жасалынған, сол себептен 2016-2017 жылдары агрохимиялық талдау 
жасаған округтерге берілген құжаттардағы мерзімдеріне қарап жаңарту керек жағдайда осы Каз-
НИИ филиалының өкілімен Темірбаев Нұрлан Нұрғалымұлы 87027461414 немесе Агрохимиялық 
талдау жасау «Агросмарт» ЖШС-ің өкілімен Асхат 87013182695; 87477590123 хабарласуларыңыз 
қажет.

Агрохимиялық талдау жасау КазНИИ өкілі: Бауыржан 87017785153 
Агрохимиялық талдау жасау «Агросмарт» ЖШС-ің өкілі: 
Асхат 87013182695; 87477590123

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманы 

тұқым инспекторы.

В современных устройствах и систе-
мах пожарной сигнализации  широко ис-
пользуются достижения автоматики и 
электроники, обеспечивающие их высо-
кую надежность и эффективность. В на-
стоящее время выпускаются устройства 
обнаружения загораний - пожарные изве-
щатели различных принципов действий: 
фотоэлектрические и ионизационные- 
для обнаружения дыма; терморезистор-
ные, термомагнитные, термоэлектри-
ческие, теплоплавкие, реагирующие на 
избыточную температуру, фотоэлектри-
ческие и ультразвуковые- для обнару-
жения открытого пламени турбулентных 
тепловых потоков, возникающих над 
очагом пожара. Сигналы от пожарных из-
вещателей принимаются объективными 
приборами, концентраторами, приемно-
контрольными приборами, которые уста-

РОЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

навливаются на значительном расстоя-
нии от охраняемых объектов.

Совокупность пожарных извещателей, 
объектовых приборов, концентраторов и 
приемно-контрольных приборов, соеди-
ненных между собой соответствующим 
образом, составляют систему пожарной 
сигнализации.

Только Ваша ответственность и осмо-
трительность поможет  избежать пожара 
и большой непоправимой беды. 

Г.КАНАПИЯНОВА,
старший инженер  ОЧС 

Сарканского района, старший
 лейтенант гражданской защиты. 

Высокая степень концентрации материальных ценно-
стей требует применения эффективных мер противо-
пожарной защиты. Как показывает опыт, эффективным 
направлением в решении проблемы противопожарной за-
щиты на объектах хозяйствовании является внедрение 
устройств и систем пожарной сигнализации. Раннее обна-
ружение небольшого очага пожара пожарным извещателем и 
передача тревожного сигнала на дежурный пункт позволяет 
своевременно принять необходимые меры и ликвидировать 
очаг пожара на начальной стадии его развития. 

Роль пожарной сигнализа-
ции в обеспечении противопо-
жарной безопасности на различных объ-
ектах очень значительна.

Дорогие руководители объектов, уста-
навливая пожарную сигнализацию  вы 
будете уверены за сохранение жизней и 
материальных ценностей.
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Байқау

Көз жетпес 
асқарыңа

Жуырда Instagram әлеуметтік 
желісінде блогер Радмир Хам-
зинов Сарқан қаласы тура-
лы үздік өлеңдерге байқау жа-
риялады. Конкурс нәтижесінде 
желі пайдаланушылардың және 
сарапшылардың пікірі бір жер-
ден шығып Гульгина Меирбектің 
шығармалары жеңімпаз ата-
нып, бірінші орынды иеленді. 
Назарларыңызға топжарған туын-
дыны ұсынып отырмыз.

Қасиеттім, киелім,
Сені мәңгі сүйемін.
Алғыс айтып, құрметтеп,
Басымды саған иемін.
Тарихың бар бір ғасыр,
Көпке мәлім бұл маңда.
Жайқала бер гүл-жасыл,
Мына бес күн жалғанда.
Өсе берсін дәрежең,
Айдан биік асқақтап.
Келе жатқан көнеден,
Өркендесін алтын бақ.
Алтын бесік туған жер –
Желдей есіп жүрген жер.
Алыс кетсем жүрегім –
Саған тартып «Сарқан» дер.
                 ***
Сарқаным, әсем жерім,
Қарасаң, көз тоймайды.
Еркелей ескен желің,
Жаныңа нұр сыйлайды.
Сайларың алыс, терең,
Бойыңа ерік берген.
Арынды асау өзен –
Көркіңе көрік берген.
Биік шың, тауың белің,
Көз жетпес асқарыңа.
Бауыңа толған сенің, 
Сан жеміс ақтарыла.

Гульгина МЕИРБЕК.

Тілсіздер кімге сүйенер

Тілі бардың ділі бар,
Ділі бардың діні бар.
Айырылған елдің тілінен,
Сүйенетін кімі бар.

Басынан балық шіриді,
Басшыдан қоғам іриді.
Басшылар тілді түземей,
Береке-бірлік құриды.

Жастарға кінә қоймалық,
Келешегін ойлайық.
Солардікі ел мен жер,
Обалына қалмалық.

Бастасам шындық сөзді енді,
Ашалық елім көзді енді.
Егеменді ел болдық,
Одан тіл қалай өзгерді.

Үйрен деп тіл қазақша,
Жұмсалған жоқ аз ақша.
Жоғарыдағы төрелер,
Қалып жүрме мазаққа.

Іс қағазым тілім мен,
Ұл менен қыз іліммен.
Білмей тұрса қазақша,
Сөйлесемін кіміммен.

Елі-жұртым ағайын,
Көрші-қолаң маңайым.
Өз тілін өзі қорлаған,
Көріп жүрміз талайын.

Түзелмесе сөзбенен,
Түзеу керек өзгемен.
Кепкен қисық ағаш та,
Түзеледі тезбенен.

Ел болып тезге алмасақ,
Ыстық морға салмасақ.
Түзелмес-ау оған да,
Тілін кесіп алмасақ.

Әлем елі танысын,
Пәс болмасын намысың.
Сенің де біліп тіліңді,
Жақындасын алысың.

Ауыспалы мезгіл
Көктем сыйлап өз берерін аттанды,
Жібітті де тас шеге боп қатқанды.
Тіршіліктің нәрін сеуіп өмірге,
Түрлендіріп жердің бетін жапқан-ды.

Көп кешікпей жаз да келді жадырап,
Түйе боздап, қотанда қой маңырап.
Мал төлдетіп, егін егіп шаруалар,
Қала, дала әр отбасы шаңырақ.

Күз де жетті өз уақыты келгенде,
Несібесін адамзаттың бергенде.
Қарғалар да бір мәз боп қалады,
Аман-есен бұл тірлікті көргенде.

Қыс келеді жалаң қылыш асынып,
Өз істерін ішке бүгіп жасырып.
Үскірік, аяз ақ бораны әндетіп,
Әлжуаздың әл-дәрменін қашырып.

Жердің бетін ақ көрпеге орайды,
Оңды-солды жел азынап борайды.
Жерді тоң ғып, суды мұз ғып қатырып,
Алып кетіп өзіменен талайды.

Ақырында су бетінен мұз еріп,
Бұталардан қырау кетер күзеліп.
Бетін бұрып келе жатқан көктемге,
Қыс қыспағы жадырайды түзеліп.

Қайдан келді кәрілік
Өзім кәрі болғанмен көңілім жас,
Ойлай-ойлай қиялға боламын мас.
Қолдан шығып кеткенді жас кездегі,
Қиялдаумен тізбектеп айтып болмас.

Өтіпті бозбалалық бос сандалып,
Тиянақты іс қылмай еш ойланып.
Ой өзгеріп кішкене ақыл кіріп,
Өмірден деп ойландым бос қалмалық.

Далбастап содан кейін білім алдым,
Білім алып қаладан елге оралдым.
Ат жалын тартып мінген осы екен деп,
Ұзамай бір орында жүріп алдым.

Егде тарттым осылай жүргенімде,
Өтерін уақыттың білгемін бе.
Келерін кәріліктің ойламаппын,
Бір орында жүріппін күнде-күнде.

Сөйтіп жүріп іліктім зейнетке де,
Күнделікті төзіппін бейнетке де.
Кәрілік дәл сол күннен бастау алды,
Ақыл кіріп енді-енді ержеткенде.

Сексеннің де шығыппын сеңгіріне,
Тиеді менің пайдам енді кімге.
Пәниден енді қашан аттанам деп,
Отырмын күн санаумен күнде-күнде.

Құтты қонақ
Көк жайлаудың керінде,
Сайын бөлек төрінде.
Түнеріп бұлт тұр еді,
Көк аспанның көгінде.

Келіп түстік қонаға,
Сәлем беріп ауаға.
Көкбұйраттың бойында,
Жайлы қоныс жағада.

Төңіректеп көк төбет,
Түні бойы жатпады.
Ұйқы қашқан біздерге,
Тезірек таң атпады.

Жүгіре басып үйге,
Алабұртқан күйде.
Бір қуаныш болды,
Сіздер қонған түнде.

Сырттан біздің мықты,
Бір көкжалды жықты.
Жолдарыңыз ашық,
Екенсіздер құтты.

Сексеннің де шығыппын сеңгіріне

Көктемгі Басқан
Алатаудан басталып,
Тау жынысты ақтарып.
Атой салып жан-жаққа,
Мың бұлақты басқарып.

Ағады төмен жосылып,
Арнасы кеңіп есіліп.
Тазартып жолда ласты,
Құмға қарай көшіріп.

Күркірейді жұлқынып,
Өткел бермей сілкініп.
Көбік шашып аспанға,
Қарт бурадай ұмтылып.

Айдаһардай ақырып,
Жолдағыны жапырып.
Тастан-тасқа соғады,
Ілескенді сапырып.

Жазыққа жетер асығып,
Ашуы біраз басылып.
Ілескен жолда қоқысты,
Құм қайраңға жасырып.

Сабырхан ЖАҚЫПОВ,
Алмалы ауылы.

АЛАҢДАЙМЫН
Осы мен неге тыныш жүре алмаймын?
Айналамнан шынайылық, тазалық іздеп,
Елеңдеп, жас балаша алаңдаймын. 
Әркімнен жылулық, мейірім көргім келіп, 
Өзімді-өзім жиі алдаймын.

Осы мен неге тыныш жүре алмаймын?
Тау биік, ауа таза, бұлақ тұнық, 
қалпында қалса екен деп алаңдаймын.
Күншілдігін сезе тұра, сезбегендей 

болам дағы,
Өзімді-өзім жиі алдаймын.

Осы мен неге тыныш жүре алмаймын?
Түнектен жарық, жарықтан жалын 

іздеп алаңдаймын.
Айласын асырғысы келіп тұрғандарға, 
алданған бола салып, 
Өзімді-өзім жиі алдаймын.

Осы мен неге тыныш жүре алмаймын?
«Ұрпағыма дұрыс бағыт бере алдым ба,
дұрыс ана бола алдым ба?» – деп алаңдаймын.
Кеуде соққан тарпаңдар тәубесіне келер деп,

Өзімді-өзім жиі алдаймын.

Осы мен неге тыныш жүре алмаймын?
Себебін білгендеймін осы жайдың.
Мен үшін күн де өзгеше, ай да өзгеше,
су да бөлек, жер де бөлек, сен де ерекше, 
ол да ерекше,
Сондықтан қалай тыныш жүре алайын?!

Иә, мен тыныш жүре алмаймын!
Алаңдаймын, оным рас алаңдаймын.
Ал алданғаным, өтірігім - шындығында,
Мен оларды шын аяймын, шын аяймын!

ҚЫСҚЫ ТАҢ
Қар жауып тұр аспаннан нұрын құйып,
Қар күредім өзімше ерте тұрып.
«Мазалама» – дегендей ағаштар тұр,
Қар жамылған бұтақтары басын иіп.

Қар жауып тұр тұтастырып жер мен көкті,
Арман, қиял елес қуып алыс кетті.
Күрегіме сүйендім де, үнсіз қалдым,
Тамашалап осынау бір кереметті.

ЖЕР БЕТІНДЕ ЖҰМАҒЫМА БАЛАЙМЫН
Шәуілдеп иттер үріп әр-әр үйден,
Мұржалардан түтін шығып көлбеңдеген.
Куә болдым осы бір заңдылыққа,
Тыныштық тіршілікке сәлем берген.

Неткен ғажап қысқы таң маужыраған,
Қолбалақтап түсіп жатыр қар аспаннан.
«Тіршілік жалғаса бер» - деп тіледім,
Үміт күтіп жаңа атқан жаңа таңнан.

Жақсы көрем қыстың бір осы шағын,
Ақша қармен айналам тазаратын.
Ауа таза, жер таза, бәрі таза,
Деп тіледім: «көңілді де кір шалмасын!».

ӘЖЕМНІҢ СЫРМАҒЫ
Төрде жатқан ақ әжемнің сырмағы,
Есіме салып талай ойды қозғады.
«Сабырлы бол кездескенде» - 

деп тұрғандай,
«Өмірдің ақ пен қара жолақтары».

Ақ түспенен қара түс қиюланған, 
Қарап тұрмын сырмаққа оюланған.
Бұл сырмақта әжемнің маңдай тері,
Әр жібінде саусағының ізі қалған.

Жүн түтіп отыратын, шүйке түйіп,
Ұршығы шыр айналып, жіп иіріп.
Есімде әжемнің бір марқайғаны,
Жасауымызға бір-бір сырмақ тігіп беріп.

Аңыз, қисса, жырларын айта отырып,
Бізге де қоятұғын жүн түттіріп.
«Кім бірінші жеткізсе мұрынына»,
Деп айтатын: - «кетеді моншақ түсіп».

Бірде алданып, әжемізге бірде ойланып,
Өте шықты балалық шақ, бал уақыт.
«Өткеніңді ұмытпа!» - дегендей боп,
Жатыр әне төрімде тарих, уақыт.

Әпке, жеңге, аналар терін төккен,
Бұл сырмақтан ерекше жылу сезем,
Есіңде ме замандас, сол бір сәттер,
Шиге оралған киізді бірге тепкен?

Төсеп қойдым сол сырмақты табаныма,
Мейлі, мейлі сай келмесін заманыма!
Парсы кілем, жібек кілем керек емес,
Ақ әжемнен қалған сырмақ сен тұрғанда!

ЖЕР БЕТІНДЕГІ 
ЖҰМАҒЫМ

Қарап тұрсаң табиғаты көз тойдырар,
Алмалы тау етегінде бір ауыл бар.
Бара қалсаң құшақ жая қарсы алатын,
Берекесі жарасқан ағайын бар.

Кезінде Тасарық, Үлгі қосылғасын,
Иеленген ұлы ақын Абай атын.
Егін егіп, мал өсірген ауылдастар,
Еңбекпенен дөңгелеткен шаруасын.

Тізбектелген Таусылмас тау бөктерлері,
Талпынғанды биік шыңға жетеледі.
Алмалы сай бұлағы сылдыр қақса,
Көкірегіңнен әсем әуен төгілтеді

Ұзын күнгей алып батыр бейнесінде,
Теріскейі көктем күні толар гүлге.
Сұлу шоқы бейне бір - сұлу ару,
Басын қойған батырдың кеудесіне.

Тау жуа, саумалдық пен рауғашы,
Тіл үйірер қой бүлдірген, тас жарғаны.
Талай дертке шипа болар білсеңіздер,
Сәл ғана үсік шалған доланасы.

Тарих сыры жасырынған сайларында,
Патша тас, шатыр тас, қызыл қора.
Бабалардың белгісі бал-бал тастар,
Дегендей құпиямды ашып қара.

Имандылық ұялаған мешіті бар,
Жас ұрпаққа жол көрсетер мектебі бар.
Намыстыға рух беріп жетелейтін, 
Үлгі - атты спорттық кешені бар.

Сұлу өлкем, нулы өлкем, Абайым!
Бау-бақшаға толған әр үй, маңайың.
Мөлдір су, таза ауа көк шалғынын,
Жанға дауа, дертке шипа санаймын.

Арман қуған жастары бар, Абайым!
Ақыл берер қарттары бар, Абайым!
Кіндігіммен байланған осынау бір өлкені,
Құтты мекен шаңырағыма балаймын!

Күміс күнмен күптеле бер, Абайым!
Алтын аймен аптала бер, Абайым!
Бар ғаламды шарласам да өзіңді,
Жер бетіндегі жұмағыма балаймын!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ,
Сарқан қаласы.
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Медиацияны қолданудың 

бір саласы
Көптеген елдерде медиация тәртібін қолдану арқылы медиа-

ция жетілдірген. Осының нәтижесінде сот ісін жүргізу жақсарып, 
медиаторлардың имиджі артып, оларға жүгіну арқылы сотқа істі жеткізбей 
іс медиаторлардың  көмегімен тоқтатылған.

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотымен «Сот ме-
диациясы- Қазақстандағы медиация институтын жетілдірудегі бірден-бір 
жағдай туғызу» атты пилоттық жоба жасақталды.  

Медиацияның мақсаттары дауды (дау-шарды) шешудің медиацияның 
екі тарапын да қанағаттандыратын нұсқасына қол жеткізу және 
тараптардың дауласушылық деңгейін төмендету болып табылады.

Медиацияны көп жағдайда алаш жұртында орын алған ежелгі би-
лер сотымен салыстырады. Оған себеп – медиация бітімгершілік пен 
ымыраластыққа бағытталған. Заңның жалпы сипаты мен тұжырымдамасы 
да қазақтың ықылым заманнан қолданып келе жатырған билер сотының 
үлгісі.

Қазақ халқы үшін бітімгершілік – билік айтудың ең озық өнегесі.
Қорыта келгенде,Қазақстан Республикасында Медиация туралы заңның 
қабылдануы өркениет көшіне батыл 

 Е.БАЙБОЛОВ,
Сарқан аудандық сотының төрағасы.           

Готовых рецептов научить ре-
бенка или взрослого любить чтение 
нет. Так что для начала я перечис-
лю лишь то, чего ни в коем случае 
нельзя делать, когда ваш ребенок 
читать уже научился, но чтение у 
него еще только техническое — то 
есть сам еще читать не хочет.

Чтение должно с самого начала 
соединяться только с чувством удо-
вольствия. Никаких даже мыслей 
о репрессиях. Ни в коем случае не 
заставлять и не уговаривать — ах, 
прочитай еще хоть одну строчку. 
Придумывайте любые маневры, 
любые игры, но ребенок должен 
сам захотеть читать, хоть и не сра-
зу понимает, о чем это он все-таки 
прочитал.

Радуйтесь каждому прочитан-
ному слову ребенка, понимая, что 
это действительно его маленькие 
победы.

Не привлекайте его внимание к 
ошибкам в чтении, постарайтесь их 
поправлять самым незаметным об-
разом, а если можно обойтись без 
этого, то и вовсе не поправляйте.

Берите для первого чтения 
только подходящие книжки — яркие, 
с крупными буквами, где много кар-
тинок и самое главное, яркий сюжет, 
за которым интересно следить.

А теперь о маневрах — их вели-
кое множество, а вот что поможет 
вашему ребенку, выбирайте сами. 
Лучше, конечно, придумать свой.

Метод Кассиля
Этот метод годится для ребенка, 

который читает уже достаточно сво-
бодно, но читать не любит, и факти-
чески все равно находится на этапе 
продвинутого технического чтения.
Выбирается интереснейший текст с 
ярким сюжетом, и родитель читает 
ему, вдруг останавливаясь на самом 
интересном месте, а потом у отца 
(матери, у всех домашних) катего-
рически уже нет времени на чтение 
ребенку. Ребенок без особого энту-
зиазма берется за книгу, в надеж-
де, что все-таки кто-то сжалится, и 
прочитает ему, убили все-таки или 
нет главного героя. Домашние тут 
же расхваливают ребенка за жела-
ние читать, и читают все-таки с ним 
вместе — строчку ты, две строчки я. 
И так далее.Навык из технического 
по мере укрепления переходит в со-
держательный.

Метод Искры Даунис (детско-
го психолога)

Однажды, ребенок просыпается 
и находит под подушкой письмо от 
Карлсона, где он всего в двух круп-
ных строчках сообщает ему, что его 
любит и хочет с ним дружить, а по-
дарок для него находится там-то и 
там-то. Подарок в нужном месте на-
ходится.Ребенок подозревает игру, 
но все же очень радуется.На следу-
ющее утро еще одно письмо, где уже 
про подарок ни слова, а говорится, 
что он хотел оставить ему билеты в 
цирк, но видел, как он дергал кош-
ку за хвост, а она визжала. И пото-
му билеты в цирк откладываются.С 
каждым днем письма длиннее, а 
читаются быстрее.Навык становит-
ся содержательным, а у ребенка с 
чтением связывается чувство удо-
вольствия и радости.

Советы библиотекаря (Люд-
мила Лукзен)

Мнение психологов: привить 
любовь к книге и чтению возможно 
только до 9 лет. Позже это сделать 
очень трудно, а подчас и практиче-
ски невозможно. Так что основная 
задача по воспитанию читателей 

КАК ПРИВИТЬ РЕБЁНКУ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ
ложится на плечи родителей, кото-
рые, в идеале, должны опираться в 
этой работе на помощь детских би-
блиотек. Ведь все родители мечта-
ют видеть своих детей здоровыми, 
счастливыми. И все они, без исклю-
чения, хотят научить своего ребенка 
тому, как добиться успеха. А для это-
го, прежде всего, он должен научить-
ся писать и читать.

И процесс этот начинается в се-
мье, а не в школе, как принято счи-
тать. Занятия в школе — лишь обуче-
ние чтению и письму. Мы же говорим 
о любви к книге, об удовольствии от 
процесса чтения, о привычке быть 
постоянно с книгой и невозможности 
существовать без нее. И это — не 
прерогатива школы, а абсолютно 
“семейное” дело. Именно родители 
рассказывают детям истории на ночь 
и отвечают на многочисленные “по-
чему?”. Только родители проводят 
со своим ребенком дождливое утро 
в библиотеке, вместе с ним рассма-
тривая и выбирая книги.

А теперь более подробно по 
некоторым наиболее важным со-
ветам от библиотекарей и психо-
логов о том, как привить ребенку 
любовь к чтению.

Разговаривайте, пойте и играйте 
с ребенком.Малыши с наслаждени-
ем слушают вашу речь: когда купают-
ся и одеваются, кушают или засыпа-
ют, вечером и на рассвете.Поэтому, 
подрастая, ребенок, с которым по-
стоянно разговаривали, начинает 
быстрее понимать и воспроизводить 
все слова, услышанные тогда, когда 
(как казалось вам) он еще ничего не 
понимал. Он уже полюбил песенки и 
стихи. Он уже не может обойтись без 
ваших рассказов и совместных игр.
Говорите с ним обо всех простых для 
вас, но очень важных для ребенка, 
делах, которые вы делаете каждый 
день вместе. Комментируйте свои 
действия: “моем ручки”, “садимся 
на стул”, описывайте то, что види-
те — так вы готовите внимательно-
го слушателя.Выделяйте время для 
чтения каждый день.Начинать чи-
тать надо с первых месяцев жизни. 
Читая малышу, вы как бы расширяе-
те его мир, помогаете ему получать 
удовольствие от чтения, пополняете 
запас его знаний и словарный за-
пас. Ребенок учится слушать книгу, 
переворачивать страницы, водить 
пальчиком слева направо, запоми-
нает слова, которые видит и слышит.
Малыши обожают регулярное (а не 
от случая к случаю) чтение с роди-
телями! Выбирайте небольшой про-
межуток времени, когда вы можете 
расслабиться и не торопиться — 
перед сном, или когда у вас перерыв 
в домашних хлопотах.Не забывайте, 
что ребенку могут почитать дедушка 
с бабушкой, старшие брат или се-
стра, любой член семьи. Приходите 
в библиотеку, где ему могут почитать 
более взрослые читатели. Все время 
обращайтесь к книге и чтению.Купи-
те несколько книг домой, чтобы ваш 
малыш мог с ними возиться.

 Выбирайте книги вместе с ре-
бенком. Читая с ребенком вместе 
постоянно, вы обязательно замети-
те, какие книги ему нравятся больше, 
какие он лучше понимает. Прибегай-
те к помощи библиотеки и библиоте-
каря в выборе книг, похожих на эти. 
Ведь именно в библиотеке есть кни-
ги для любого возраста и уровня раз-
вития. Кроме того, профессионалам 
легче найти такие книги, чем вам 
самим.Не считайте, что все необхо-
димые ребенку книги есть у вас дома 

— это ошибка многих читающих 
родителей. И не только потому, что 
домашние библиотеки не могут быть 
разнообразнее публичных. Вашего 
ребенка просто может вдохновлять 
пример других читающих детей. Как 
их много, и сколько книг! Это очень 
важно для формирования маленько-
го читателя, который воспитывается 
на подражании. Другие читатели как 
бы передают эстафету вашему ре-
бенку. Это поможет ему привыкнуть к 
разнообразию книг, к читательскому 
поведению детей и взрослых и обя-
зательно скажется на дальнейшей 
жизни, учебе, подготовит к обучению 
в школе.

Мир книг и библиотека не будет 
для него неведомой страной. “Как 
много интересных книг, и все их мож-
но прочитать самому”. Так появляет-
ся стимул к чтению.

 Окружите ребенка материала-
ми для чтения

Не только книги из библиотеки 
должны быть у ребенка. Обязатель-
но должны быть и свои собственные. 
Какие? Прежде всего, те, в которых 
он сможет не только почитать, но и 
раскрасить картинку, что-то самосто-
ятельно вырезать или смастерить, 
сделать запись.Можно мастерить и 
самодельные книги. Помогите свое-
му малышу склеить, подписать или 
сшить свою собственную книжку с 
рисунками, фотографиями и други-
ми интересными вещами. Вы може-
те помочь ребенку записать текст, 
который он хочет поместить в своей 
книжечке.

Одобряйте, воодушевляйте и по-
ощряйте эту работу малыша, равно 
как и чтение его “собственных” книг 
всем членам семьи.

 Не так важно, что вы читаете, а то 
как вы читаете! Когда читаете быстро 
и монотонно, ребенок быстро теряет 
интерес. Читайте эмоционально, по-
лучая удовольствие от чтения сами. 
Будьте актерами (вспомните о нере-
ализованных мечтах стать “Звездой 
экрана”!). Пытайтесь читать разными 
голосами за разных героев, переда-
вая их характер. Вашему малышу 
это понравится! Читайте, переби-
вая чтение разговорными паузами, 
рассматриванием картинок в книге. 
Это даст малышу время вдуматься 
в то, что он слышит, “переварить” 
прочитанное, понять события и ха-
рактеры героев.Обязательно за-
давайте вопросы сами и отвечайте 
на те, что возникнут у малыша, вы-
слушивайте, как он сам рассказы-
вает и передает свои впечатления 
от прочитанного.Присматривайтесь 
во время чтения к ребенку. Иногда 
он явно не хочет прерывать чтение, 
особенно если история незнакомая, 
и он слышит ее впервые. Иногда он 
захочет сначала рассмотреть кар-
тинки, расспросить вас, о чем книга. 
Будьте снисходительны и не оста-
навливайте его. Чтение должно быть 
удовольствием!Помните, чтение 
книг — это грандиозная репетиция и 
предопределение будущего отноше-
ния к учебе.

Когда ваш ребенок научится чи-
тать сам, просите его почитать вам. 
Не урок, заданный в школе, а просто 
хорошую историю, пока вы что-то 
делаете руками, на кухне, например. 
Если ребенок делает ошибки при 
чтении, то, когда ошибка не имеет 
значения для восприятия текста, не 
исправляйте его.

А.АЛЫБАЕВА,
учитель русского языка и

 литературы Алмалинской СШ. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда білім 
жүйесінде жаңа ақпараттық техноло-
гиялар кеңінен қолданыла бастады. 
Жаңа ақпараттық технологиялар-
ды білім жүйесінде қолданудың ең 
маңызды факторы, негізгі қозғаушы 
күші-адам, сол себепті білімнің 
негізгі факторы іске асырылуы 
тиіс. Осыған байланысты адамның 
шығармашылық факторын дамыту 
үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс. 
Өткен жылдың көктемінде басталған 
пандемия жағдайында, қашықтан 
оқытудағы білім сапасын барын-
ша көтеру мақсатында, елімізде, 
оның ішінде мектебімізде бірнеше 
ақпараттық технологиялар жұмыс 
жасай бастады. Әсіресе тиімді 

  Қашықтан оқытудың маңызы мен рөлі
платформалар:Online mektep, Zoom, 
Whatsapp . 

Қашықтан оқыту-ақпараттық 
құралдар және ғылыми негізделген 
тәсілдер арқылы білім беру форма-
сы. Ақпарат жүйелердің өркендеп, 
ғарыштап дамып  келе жатқан ХХІ 
ғасырда өнеркәсіп пен ортаның 
дамуының негізгі құралы болып 
ақпараттық ресурстар табылады. 
Сауатты өмір- дамудың жаңа фаза-
сына енеді, бұл жаңа сауатты оқыту 
технологиясын құруға біртіндеп 
көшуді талап етеді. Оқытудың 
жаңа технологиясына көшу ұзақ 

уақыт алады. Қашықтан оқыту 
мүмкіндіктері негізгі базалық білім 
беру жағынанда үкіметтен қолдау 
тауып жатыр.  Осы технологиялар-
ды пайдалану ауылдық жерлерді 
де жылдам ақпараттандыруға 
көмектесуде. Заман талабына сай-
кес оқыту процесінде қолданылатын 
жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту 
болып табылады.  Осы карантиндік 
жағдайға байланысты мұғалімдер 
жаз бойы қашықтан оқыту бой-
ынша біліктілігін арттыру курста-
рынан өтті. Мұғалімдердің оқыту 
әдістері оқушылардың өз бетімен 

білім алуын қалыптастырады, ата-
аналардың жаңа технологияға деген 
көзқарасын өзгертеді. Бізде ұстаздар 
қауымы ата-аналармен біріге оты-
рып, оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін 
қарастырып қолданудамыз. Осы 
орайда мектебімізде өтіп жатқан 
дөңгелек үстел, семинарлардың 
маңызы зор.  Мектебіміздің әдіскері 
Ж. Мамраеваның  ұйымдастыруымен 
өткізілген семинар, дөңгелек 
үстелдерде қолданылған әдіс 
-тәсілдердің тиімді жақтарына 
көзіміз жетті. Пәндік апталықтарда 
мұғалімдер жаңа ақпараттық тех-

нологияларды кеңінен қолданып 
жатыр. Бұл жас мамандарға да өте 
тиімді деп ойлаймын. 

Мен, биылғы оқу жылында 
жаңа мектеп ұжымында өзімнің 
іс-тәжірибелерімді жаңа бағытта 
жүргізіп келемін. Іс-тәжірибе алмасу 
сабақтарынан пәнге қатысты техно-
логияларды көріп, біліп, қолданып 
жүрмін. Мұғалім мен оқушы 
арасындағы онлайн байланыстар-
ды жүзеге асырып жатырмыз. Яғни 
қашықтан оқытудың маңызы зор 
екенін ұстаздар қауымы біледі.  

Н.БОЛАТХАН,
Ы.Алтынсарин атындағы 

орта мектептің математика пәні 
мұғалімі. 

           

         

СІРІҢКЕ БІР ӨМІРДІҢ БАҒАСЫ
Барлық кішкентай балалар оттың ықтимал қауіп-қатерін толық сезбей, от 

жағуға құмар болып келеді. Үш жастан бес жасқа дейінгі балалар өздерінің 
ойындарында ересектердің әрекетін жиі қайталайды. Балалар үйде жалғыз 
қалған кезде дербестікке ұмтылу ерекше көрінеді.

Ересектер әр түрлі жағдайларға байланысты балаларды қандай да бір 
уақытта қадағалаусыз қалдыруға мәжбүр болған жағдайлар болады. Бір үйде 
тұрып, баланың сіріңке қорабымен ойнамауына, қағазды жақпауына, алауды 
ұйымдастырмауына сенімді болуға болмайды.

Егер балалар жабық пәтерлерде немесе бөлмелерде қалатын болса, 
онда тіпті қауіпті. Өрт болған жағдайда олар қауіпті бөлмеден сыртқа шыға 
алмай қалуы мүмкін.

Балалардың отпен ойнауының соңы бұзақылыққа ауысатын жағдайлар 
жиі кездеседі. Ойын-сауық үшін балалар үйдің шатырлары мен балконда-
рынан жанып жатқан «ұшақтарын» іске қосады, пошта жәшіктерін, пәтер 
есіктерінің қаптамаларын күйдіреді, подъездерге жанып кеткен заттардың 
күлін лақтырады, мұндай ойын-сауық қандай зардаптарға әкелуі мүмкін 
дегенді ойлап та жатпайды.

Балалардың осы кеңестерді есте сақтауы өте маңызды. Жеке тұлға 
ретінде үлгі болып, өзіңіз балаларды өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға 
үйретіңіз. Біз балаларымызға үлкен қамқорлық танытқанда ғана оларды от-
пен ойнаудан болатын өрттің алдын аламыз, өз үйімізді, мүліктерімізді және 
ең қымбаты – баланың өмірін сақтай аламыз.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
аудандық  ТЖБ аға инженері, азаматтық қорғау капитаны.

Еңбек министрлігі қазақстандықтарға 
АӘК тағайындауға өтінішті egov.kz 

арқылы беруді ұсынады
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (бұдан әрі – 

Еңбекмині) мемлекеттік инстанцияларда адамдардың жаппай жиналуына жол 
бермеу және азаматтардың коронавирустық инфекцияны жұқтыру қаупін азай-

ту мақсатында қазақстандықтарға 
ағымдағы жылғы 1 қаңтардан  ба-
стап атаулы әлеуметтік көмек (бұдан 
әрі – АӘК) тағайындау үшін egov.kz 
электрондық үкімет порталы арқылы 
жүгінуді ұсынады, деп хабарлайды  
Халықтың жаппай шоғырлануын 
болдырмау үшін Еңбекмині 
мемлекеттік инстанцияларға тиісті 
ұсыныс берді.

Сондай-ақ, 2021 жылдың 
I тоқсанында АӘК алып жүрген отбасыларының өтініштері «Е-халық» 
бағдарламасы бойынша тағайындау мерзімі автоматты түрде  ұзартылады. 
Жаңадан түскен өтініштер egov.kz электрондық үкімет порталы арқылы 
қабылданады. 2021 жылдың АӘК алушылары 1 жастан 6 жасқа дейінгі 
балаларға арналған әлеуметтік топтама мен,  яғни азық-түлік жиынтығы  
және тұрмыстық химия тауарларымен қамтамасыз етіледі. 6 жастан 18 жасқа 
дейінгі балалар үшін мектептерде ыстық тамақ, оқу құралдары және мектеп 
киімдерін беру қарастырылған..

Азық-түлік жиынтығы балалардың жас санатына байланысты құрамы бой-
ынша ерекшеленеді: 1-ден 3 жасқа дейін және 3-тен 6 жасқа дейін әлеуметтік 
топтаманың құрамы бірдей болады. Жинақтардың құрамы физиологиялық 
ерекшеліктерді, азық-түліктің тағамдық және энергетикалық құндылығының 
арақатынасын және жасына сәйкес оларды пайдалану нормаларын еске-
ре отырып, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ұсынымдары негізінде 
қалыптастырылды.

  Н. АДИЛОВА,
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік

бағдарлама  бөлімінің басшысы.                                          
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 1. Настоящие Правила оказания соци-
альной помощи, установления размеров и 
определения перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан в Сарканском районе 
(далее - Правила) разработаны в соответствии 
с пунктом    2-3 статьи 6 Закона Республики Ка-
захстан от 23 января 2001 года «О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан», на основании поста-
новления Правительства Республики Казах-
стан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверж-
дении Типовых правил оказания социальной 
помощи, установления размеров и опреде-
ления перечня отдельных категорий нуждаю-
щихся граждан» (далее – Типовые правила) и 
определяют порядок оказания социальной по-
мощи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся 
граждан в Сарканском районе.

Глава 1. Общие положения
 2. Основные термины и понятия, которые 

используются в настоящих Правилах:
1) Государственная корпорация «Прави-

тельство для граждан» (далее – уполномочен-
ная организация) – юридическое лицо, создан-
ное по решению Правительства Республики 
Казахстан для оказания государственных услуг, 
услуг по выдаче технических условий на под-
ключение к сетям субъектов естественных 
монополий и услуг субъектов квазигосудар-
ственного сектора в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, организации 
работы по приему заявлений на оказание го-
сударственных услуг, услуг по выдаче техниче-
ских условий на подключение к сетям субъек-
тов естественных монополий, услуг субъектов 
квазигосударственного сектора и выдаче их 
результатов услугополучателю по принципу 
«одного окна», а также обеспечения оказания 
государственных услуг в электронной форме, 
осуществляющее государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество по месту 
его нахождения;

2) памятные даты – события, имеющие 
общенародное историческое, духовное, куль-
турное значение и оказавшие влияние на ход 
истории Республики Казахстан;

3) специальная комиссия – комиссия, 
создаваемая постановлением акимата Сар-
канского  района по рассмотрению заявления 
лица (семьи), претендующего на оказание 
социальной помощи в связи с наступлением 
трудной жизненной ситуации;

4) прожиточный минимум – необходимый 
минимальный денежный доход на одного че-
ловека, равный по величине стоимости мини-
мальной потребительской корзины, рассчи-
тываемой органом статистики Алматинской 
области;

5) праздничные дни – дни национальных и 
государственных праздников Республики Ка-
захстан;

6) среднедушевой доход семьи (граждани-
на) – доля совокупного дохода семьи, приходя-
щаяся на каждого члена семьи в месяц;

7) трудная жизненная ситуация – ситуация, 
объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно;

8) уполномоченный орган – государствен-
ное учреждение «Отдел занятости и социаль-
ных программ Сарканского района»;

9) участковая комиссия – комиссия, соз-
даваемая решением акимов соответствующих 
административно – территориальных единиц 
для проведения обследования материального 
положения лиц (семей), обратившихся за со-
циальной помощью, и подготовки заключений;

10) предельный размер – утвержденный 

         ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения 

перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Сарканском районе
В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от      23 января 2001 

года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», по-
становлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении 
Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан», Сарканский  районный маслихат РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемые Правила оказания социальной помощи, установления размеров и 
определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Сарканском районе.

2. Признать утратившими силу  решение Сарканского районного маслихата от 11 апреля 2018 
года № 36-156 «Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров 
и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Сарканского района» (за-
регистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4665,

опубликован 03 мая 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов 
Республики Казахстан) 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сар-
канского районного маслихата «По вопросам полномочия депутатов, законности, охраны право-
порядка, социальной политики, взаимодействия с молодежными и общественными объедине-
ниями».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юсти-
ции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

     Должность  ФИО

Утверждены решением Сарканского районного маслихата
от «____»_______2021 года № ____

Правила оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан в Сарканском  районе

максимальный размер социальной помощи.
3. Настоящие Правила распространяются 

на лиц, постоянно проживающих на террито-
рии Сарканского  района.

4. Для целей настоящих Правил под со-
циальной помощью понимается помощь, 
предоставляемая местным исполнительным 
органом в денежной или натуральной форме 
отдельным категориям нуждающихся граждан 
(далее – получатели) в случае наступления 
трудной жизненной ситуации, а также к памят-
ным датам и праздничным дням. 

5. Лицам, указанным в статье 16 Закона 
Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года 
«О социальной защите инвалидов в Республи-
ке Казахстан» и в подпункте 2) пункта 1 статьи 
10, в подпункте 2) пункта 1 статьи 11, в под-
пункте 2) пункта 1 статьи 12, в подпункте 2) 
статьи 13 Закона Республики Казахстан 6 мая 
2020 года «О ветеранах», социальная помощь 
оказывается в порядке, предусмотренном на-
стоящими Правилами.

6 6. Социальная помощь предоставляется 
единовременно и (или) периодически (ежеме-
сячно, ежеквартально, 1 раз в полугодие).

7. Перечень памятных дат и праздничных 
дней для оказания социальной помощи:

1) 15 февраля – День вывода советских во-
йск из Афганистана;

2) 26 апреля – день Чернобыльской ката-
строфы;

 3) 9 мая – День Победы;
4) 29 августа – Международный день дей-

ствий против ядерных испытаний.
Глава 2. Порядок определения перечня 

категорий получателей социальной помо-
щи и установления размеров социальной 
помощи

8. Перечень категорий получателей, пре-
дельные размеры социальной помощи, сро-
ки обращения за социальной помощью при 
наступлении трудной жизненной ситуации 
вследствие стихийного бедствия или пожара, 
устанавливаются местными исполнительными 
органами и утверждаются решениями местных 
представительных органов.

9. Определить следующий перечень от-
дельных категорий нуждающихся граждан:

1) ветераны Великой Отечественной вой-
ны;

2) ветераны боевых действий на террито-
рии других государств;

3) ветераны, приравненные по льготам к 
ветеранам Великой Отечественной войны;

4) граждане (семьи), пострадавшие вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском испытательном ядерном полигоне;

5) граждане, имеющие социально значи-
мые заболевания;

6) дети, больные болезнью, вызванной ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ);

7) дети-сироты и дети оставшиеся без по-
печения родителей обучающиеся на дневных 
отделениях в организациях высшего, техниче-
ского и профессионального, после среднего 
образования Республики Казахстан без учета 
доходов, малообеспеченные семьи, имеющие 
в составе обучающихся детей на дневных от-
делениях в организациях высшего, техниче-
ского и профессионального, после среднего 
образования Республики Казахстан, со сред-
недушевым доходом, не превышающим вели-
чину прожиточного минимума, установленного 
по области, предшествовавшем кварталу об-
ращения за назначением социальной помощи ;

8) при причинении ущерба гражданину (се-
мье) либо его имуществу вследствие стихий-
ного бедствия или пожара;

9)  лица, освобожденные из мест лишения;

10) лица, состоящие на учете службы.
11) семьи, дети которых воспитываются и 

обучаются в дошкольных организациях обра-
зования, у которых среднедушевой доход не 
превышает семьдесяти процентного порога.

При этом основаниями для отнесения 
граждан к категории нуждающихся при насту-
плении трудной жизненной ситуации являются:

1) основания, предусмотренные законода-
тельством Республики Казахстан;

2) причинение ущерба гражданину (семье) 
либо его имуществу вследствие стихийного 
бедствия или пожара, либо наличие социаль-
но значимого заболевания;

3) наличие среднедушевого дохода, не 
превышающего порога, в однократном отно-
шении к прожиточному минимуму.

10. Социальная помощь оказывается без 
учета доходов следующим гражданам (се-
мьям):

1) гражданам, имеющим социально значи-
мые заболевания на основании списка упол-
номоченной организации, подтверждающей 
заболевание в размере пяти месячных расчет-
ных показателей, ежемесячно;

2) детям, больным болезнью, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 
размере двукратного прожиточного минимума, 
ежемесячно;

3) ветеранам Великой Отечественной вой-
ны в размере  четырехсот  месячных расчет-
ных показателей единовременно;    

4) ветеранам боевых действий на террито-
рии других государств, ветеранам, приравнен-
ным по льготам к ветеранам Великой Отече-
ственной войны, другим лицам, на которых 
распространяется действие Закона Республи-
ки Казахстан от 6 мая 2020 года «О ветеранах» 
в размере двадцати шести месячных расчет-
ных показателей, единовременно;

5) граждане (семьи), пострадавшие вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском испытательном ядерном полигоне в раз-
мере двадцати шести месячных расчетных 
показателей, единовременно;

6) ветеранам Великой Отечественной вой-
ны на расходы за оплату коммунальных услуг 
и абонентской платы за услуги телефонной 
связи, путем перечисления на лицевые счета 
получателей в размере трех месячных расчет-
ных показателей, ежемесячно.

11. Социальная помощь оказывается с уче-
том доходов следующим гражданам (семьям):

1) детям-сиротам и детям оставшиеся 
без попечения родителей обучающиеся на 
дневных отделениях в организациях высше-
го, технического и профессионального, после 
среднего образования Республики Казахстан 
без учета доходов, малообеспеченные семьи, 
имеющие в составе обучающихся детей на 
дневных отделениях в организациях высше-
го, технического и профессионального, после 
среднего образования Республики Казахстан, 
со среднедушевым доходом, не превышаю-
щим величину прожиточного минимума, уста-
новленного по области, предшествовавшем 
кварталу обращения за назначением социаль-
ной помощи  пятьсот месячных расчетных по-
казателей в пределах средств, предусмотрен-
ных бюджетом на текущий финансовый год;

2) гражданам (семьям), пострадавшим 
вследствие стихийного бедствия или пожара, 
не позднее трех месяцев после наступления 
трудной жизненной ситуации в размере двести 
месячных расчетных показателей, единовре-
менно;

3) лицам, освободившимся из мест лише-
ния свободы по предоставлению справки об 
освобождении в размере пятнадцати месяч-

ных расчетных показателей, единовременно; 
4) лицам, состоящим на учете службы про-

бации, по предоставлению справки об учете в 
размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей, единовременно;

5) гражданам (семьям), имеющим доход 
ниже прожиточного минимума, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации в размере пят-
надцати месячных расчетных показателей, 
единовременно.

6) семьи, дети которых воспитываются и 
обучаются в дошкольных организациях обра-
зования, у которых среднедушевой доход не 
превышает семьдесяти процентного порога в 
кратном отношении к прожиточному минимуму 
по области пять месячных расчетных показа-
телей.

12. К памятным датам и праздничным дням 
размер социальной помощи для отдельно взя-
той категории получателей устанавливается в 
едином размере по согласованию с местным 
исполнительным органом Алматинской обла-
сти.

13. Размер оказываемой социальной по-
мощи в каждом отдельном случае определяет 
специальная комиссия и указывает его в за-
ключении о необходимости оказания социаль-
ной помощи.

Глава 3. Порядок оказания социальной 
помощи

14. Социальная помощь к памятным датам 
и праздничным дням оказывается по списку, 
утверждаемому местным исполнительным 
органом по представлению уполномоченной 
организации либо иных организаций без ис-
требования заявлений от получателей.

15. Порядок оказания социальной помощи 
определяется согласно Типовым правилам.

16. Документы представляются в подлин-
никах для сверки, после чего подлинники до-
кументов возвращаются заявителю.

17. Выплата социальной помощи граж-
данам (семьям) осуществляется через банки 
второго уровня, имеющие лицензии на соот-
ветствующие виды банковских операций путем 
перечисления на счета получателя.

18. Финансирование расходов на предо-
ставление социальной помощи осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом Сарканского района на текущий фи-
нансовый год.

Глава 4. Основания для прекращения и 
возврата предоставляемой социальной 
помощи

19. Социальная помощь прекращается в 
случаях:

1) смерти получателя;
2) выезда получателя на постоянное про-

живание за пределы Сарканского района;
3) направления получателя на проживание 

в государственные медико-социальные учреж-
дения;

4) выявления недостоверных сведений, 
представленных заявителем.

Выплата социальной помощи прекраща-
ется с месяца наступления указанных обстоя-
тельств.

20. Излишне выплаченные суммы подле-
жат возврату в добровольном или ином уста-
новленном законодательством Республики Ка-
захстан порядке.

Глава 5. Заключительное положение
21. Мониторинг и учет предоставления со-

циальной помощи проводит уполномоченный 
орган с использованием базы данных авто-
матизированной информационной системы 
"Е-Собес".
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Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом

ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.
87028051458.

SHARAINA

Зима
Зимушка, зимушка,
Снежная пришла.
Столько детям радости,
Веселья принесла.

Зарина БАЛАБЕКОВА, 
 ученица 1 «В» класса

Алмалинской средней школы. 

Алматы облысының  жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы, облыс бойынша 2021 жылдың 
I тоқсанына кедейлік шегінің мөлшері 23915 
теңгені (34164 х 70%) құрайтындығын ха-
барлайды. 

2020  жылдың  I тоқсанына мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау 
кезінде осы көрсеткіштерді негізге алып, 
есептеу керектігін хабарлай отырып, осы  
мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы жариялау керек екенін ескертеміз. 

Жұмыс барысында ескеру және 
басшылыққа алу мақсатында 

жолданады.

ШЕТЕЛДІКТЕР 
НАЗАРЫНА

Қазақстан Республикасының  аума-
ғында коронавирустық инфекцияның 
пайда болуы мен таралуына жол бер-
меу жөніндегі Ведомствоаралық ко-
миссия отырысының 2020 жылғы  29 
желтоқсандағы хаттамасына сәйкес 
2021 жылғы  5 маусымға дейін аяқталған 
шетелдіктердің болу мерзімін ұзарту 
(визалар, уақытша тұруға рұқсат) жүзеге 
асырылады:

-еңбек қызметін жүзеге асыруға 
рұқсаты барларға;

-елден шықпай еңбек иммигрантта-
рына.

Жол жүру құжаттарының, Қазақстан 
Республикасы визаларының, 
Қазақстан Республикасында тұруға 
ықтиярхаттардың, Қазақстан Республи-
касында  уақытша болуға рұқсаттардың 
қолдану мерзімі 2021 жылғы 5 маусымға 
дейін аяқталған немесе  аяқталған 
шетелдік азаматтарға  әкімшілік 
жауаптылыққа тартпай  Қазақстан Ре-
спубликасынан кетуге рұқсат берілді. 
Шетелдіктердің өздері азаматы бо-
лып табылатын елмен тікелей көлік  
қатынасы (әуе, авто және темір жол 
қатынастар, сондай-ақ жаяу тәртіппен) 
болмаған жағдайда шығарып жіберу ту-
ралы сот шешімін өз бетінше орындауы-
да  тоқтатылды.

С.КУРУНКУЕВ,
Сарқан АПБ Көші-қон тобының 

инспекторы,  полиция   майоры.

9 ақпан Лепсі ауылының тұрғындары, жаны жайсаң 
қызымыз   Нұрғалиева Гүлжанның туған күні. Ал 8 ақпанда 
үкілі үмітіміз Нұрғалиева Жансая 1 жасқа толады. Періштедей 
қызғалдағымыз Жансая аяулы анасы Гүлжанның аялы 
алақанының жылуын сезініп, ұзақ өмір сүрсін деген шынайы 
тілегімізді туған күн иелеріне жолдаймыз. 

Біз сендерді жақсы көреміз, Алла ынтымағымыздан айыр-
май бар жақсылықтың басы-қасында жұбымыз жазылмай тілегіз 
бен жүрегіміз бір болып өмір сүрейік!

Бақыттың жана берсін шамшырағы,
Тірліктің таусылмасын күншуағы.
Құтты болсын қуаныш мерейлі күн,
Ақ жүректің сыйлаймыз үзіп гүлін.
Ізгі тілекпен: туыс-бауырлары және жездесі Саят.    

Сен туған күн, 
мерекеңмен

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы 
№ 483-ІV Заңына сәйкес Діни қызмет және діни бірлестіктер 
туралы заңын бұзған кезде туындайтын жауапкершіліктер

Алматы облысы Дін істері басқармасы ескертеді 
Әкімшілік құқық бұзушылық

Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн, сол сияқты өзге де өнiмдi Қазақстан Республикасының 
аумағында дайындау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату орын алған кезде 453 баптың 1 бөліміне 
сәйкес, жеке тұлғаларға – 20 АЕК (58340 тенге), лауазымды адамдарға – 25АЕК(72925тенге), 
шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 50 АЕК(145850тенге), 
орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 100 АЕК (291700тенге), ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 200 АЕК 
(583400тенге) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 

2 бөліміне сәйкес, жеке тұлғаларға – 20 АЕК(58340 тенге), лауазымды адамдарға – 25 
АЕК(72925тенге), шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 
– 50 АЕК(145850тенге), орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 100 АЕК(291700тенге), ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне 200 АЕК (583400тенге) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

3 бөліміне сәйкес, жеке тұлғаларға – 100 АЕК(291700тенге), лауазымды адамдарға – 150 
АЕК (437550 тенге) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 
200 АЕК(583400 тенге), орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 300 АЕК(875100 тенге), ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне 1500 АЕК(4.375500 тенге) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

4 бөліміне сәйкес, жеке тұлғаларға – 100АЕК(291700тенге), лауазымды адамдарға – 
150АЕК(437550 тенге), шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 
– 200 АЕК(583400тенге), орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 300 АЕК(875100 тенге), ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне бір 1500 АЕК (4.375 500 тенге) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

5 бөліміне сәйкес, жеке тұлғаларға – 200 АЕК(583400тенге), лауазымды адамдарға – 300 
АЕК(875100 тенге), шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 
350 АЕК(1020950 тенге), орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 400АЕК(1.166800 тенге), ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне 2000 АЕК (5.834 000 тенге), мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу 
орын алған кезде 490 баптың 1 бөліміне сәйкес, жеке тұлғаларға – 50 АЕК(145850тенге), заңды 
тұлғаларға 200 АЕК(583400) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

2 бөліміне сәйкес, жеке тұлғаларға – 50 АЕК(145850 тенеге), лауазымды адамдарға – 100 
АЕК(291700 тенге), заңды тұлғаларға 200 АЕК(583400 тенге), мөлшерінде айыппұл салуға әкеп 
соғады.

3 бөліміне сәйкес, Қазақстан Республикасының азаматтарына 100 АЕК (291700 тенге), 
мөлшерінде, шетелдіктерге және азаматтығы жоқ тұлғаларға Қазақстан Республикасының 
шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiбере отырып, 100 АЕК (291700 тенге), мөлшерінде айыппұл 
салуға әкеп соғады.

4 бөліміне сәйкес қызметті үш ай мерзімге тоқтата тұрып, 300 АЕК (875100 тенге) айыппұл 
салуға әкеп соғады.

5 бөліміне сәйкес қызметті үш ай мерзімге тоқтата тұрып, 300 АЕК(875100 тенге) айыппұл 
салуға әкеп соғады.

6 бөліміне сәйкес лауазымды адамдарға – 100 АЕК (291700 тенге), заңды тұлғаларға 200 АЕК 
(583400 тенге) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

7 бөліміне сәйкес Республиканың шегінен әкімшілік жолмен шығарып жібере отырып, 50 
АЕК(145850 тенге) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

8 бөліміне сәйкес жеке тұлғаларға – 200 АЕК (583400 тенге), лауазымды адамдарға – 300 
АЕК(875100 тенге), заңды тұлғаларға 500 АЕК(1.458500 тенге) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп 
соғады.

Акбергенов Тлеутай Кадырбергеновичтің атына тіркелген Қарабұлақ ауылы, Под-
горная көшесі № 40, 2 пәтердің  (кад.№03-263-053-149)  мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Шұғыл түрде Алмалы ауылы жағында 
ПМК-72 № 12 13х14 үлкен үй сатылады. Қора 
жайы, 1 га жері, бақ, артезиан суы бар. Үйде 
де су бар. Хабарласыңыздар:  тел. 8708 
3678589, 8777 4893989.

Асыл анамыз Райханова Нуршайм Ыбрайқызы 1927 жылы 9 мамырда Тасарық-Үлгі, 
қазіргі Сарқан ауданы Абай ауылында туып өсті. «Батыр ана» атанды, «Алтын алқаны» 
өңіріне қадады. 13 баладан он бірі бар. Сабыржан мен егіздің сыңары Шолпан ерте қайтыс 
болды. 29 немере, 49 шөбере сүйген, тылда еңбек еткен, көксағыз салған жылдары звеновой 
болған ардагер. 31 қаңтар күні анамыздың дүниеден өткеніне 40 күн толады.

Соңғы жылдары Алматының төрінде ардагерлер ұйымының 
құрамында болған ол Алматының Алатау ауданындағы № 171, 149 
мектептерінің құрметті қонағы болды. Алматы әскери комиссариа-
ты Жеңістің мерейтойына орай кеудесіне 50, 55, 70, 75 жылында 
медальдармен марапаттады. 75 жылдыққа орай Путиннің қолынан 
мерекелік медаль алды.

Әкесі Ыбырай көріпкел емші, сынықшы, ұста болған. Темірден 
түйін түйген. Анасы Нұрсұлу жергілікті жерде, ауданда депутат болған. 
Суырып салма ақын адам, ою ойып, құрақ құрап, ауылымыздың 
жастарын үйреткен. Ол кісінің қолөнер үлгілерін кезінде Алматы 
музейінен келіп алып кеткен.

Анашым менің ардақты,
Еліне елеулі, халқына қалаулы.
18 жасынан еңбекке араласып,
Туған-туыстың болды мақтаны.
Ортамыздан кете бардыңыз бақилыққа,
Жаныңыз болсын жәннатта.
Хош болыңыз ақ Анашым,
Жұмақтың төрінде болсын орныңыз!
Сағынып сізді еске аламыз,
Елесіңіз қалып есімізде.
Жадымызда үйреткен тәрбие, ақылыңыз,
Қайғырып артта қалған ұрпағыңыз!
Еске алушылар: ұл-келіндері: Анжан-Бақыт, Аймен-Марат, Исатай-Батай, Махам-

бет, Мусатай-Шолпан, Айжан-Тоқтасын, Исабай-Күлімхан, Мусабай-Жанар, Маржан-
Амантай, Усатай-Мадина, Ардақ-Айдар, Асылжан-Мейрамхан, немерелері-келіндері: 
Ерлан-Анар, Ержан-Арай, Бағлан-Катя, Нұрлан-Айгерім, Алтай-Айгерім, Ілияс-Нәсиба, 
Мирас.

Сарқан қаласында ғұмыр кешіп, «Қанатжан» ЖШС-нің бас инженері 
болған Жеңіс Төребекұлы Байтулақовтың дүниеден озғанына бір 
жылдың жүзі болды. Сынаптай сырғып уақыт өтсе де асыл азаматқа 
деген сағыныш ұлғая түспесе, сөнген емес. Тума-туысқа, дос-жаранға 
деген ықыласы ыстық, ниеті мөлдір бұлақтай таза болатын. Амал жоқ, 
жаратқаннан дұға тілеп, сағынышымызды жасыра алмай өз ортамыз-
да жиі еске аламыз. Жаны жәннатта болсын, қабірі нұрға толсын!

Ұжымның, отбасыңның тірегі едің,
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Болмасаң да сен біздің жанымызда,
Мінезің, айтқан сөзің жадымызда. 
Еске алушылар: «Қанатжан» ЖШС ұжымы.

ЕСКЕ АЛУ

По адресу г. Саркан ул. М. Жумабаева, 
57 (Комарова – верхний край) на участке 
площадью 0,1800га (18,0 соток) жилой дом 
полезной площадью - 106,8 кв.м, жилой 
площадью – 66,3 кв.м количеством 5 жилых 
комнат с примыкающей бытовой комнатой с 
водопроводом, печью водяного отопления, 
смежно кухней с погребом, навесом. По-
следовательно размещены надворные по-
стройки: кладовая, 2 сарая для скотопоме-
щений с пристроенным навесом, сеновал, с 
фасадной стороны дома – углярник и баня.

На территории участка плодоносящий 
сад (13 яблонь, 3 груши, персик, абрикос, 
урюк, боярка, вишня, кустарники черной 
и красной смородины, крыжовника, еже-
малины, вселетней малины и клубники), 2 
сдвоенных огорода. Полив из арычной сети 
удобный, доступен в любое время. Фасад-
ная и парадная стороны дома полностью 
озеленены хвойными деревьями (ель, со-
сна, туя). На прилегающей территории раз-
бит уличный скверик.

С домом совместно продается перспек-
тивный соседний земельный участок площа-
дью 0,1000 га (10,0 соток) с насаждениями 
плодоносящих 5 яблонь, красной сливы, де-
коративных деревьев с северной и западной 
сторон по границе участка. Полив удобный, 
участок доступен к водопроводной сети. 
ТОРГ УМЕСТЕН. Возможен вариант обме-
на. Контактный телефон: 8 701 194 50 12.

Тұрғындар 
назарына!

"Сарқан газеті" ЖШС ұжымы аудандық редакцияда ұзақ жыл қызмет атқарған байырғы 
журналист, еңбек ардагері

 Солтанғұл Бекишовтың
 қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысын бөлісіп көңіл айтады. 


